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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα Αρχεία N. Μεσσηνίας, συνεχίζοντας την προσπάθεια µελέτης και ανάδειξης του

αρχειακού υλικού που απόκειται στις συλλογές τους, προβαίνουν στην έκδοση ενός
ακόµη λευκώµατος για την Καλαµάτα της περιόδου 1937-1974. Το παρόν βιβλίο
παρουσιάζει µία µοναδική αρχειακή πηγή: το ανέκδοτο φωτογραφικό αρχείο του
ερασιτέχνη φωτογράφου Χρήστου Αλειφέρη. Η αξιοποίηση του αρχείου µε επίκεντρο την
πόλη της Καλαµάτας, αγαπηµένο τοπόσηµο στην πλούσια φωτογραφική παραγωγή του
Αλειφέρη, έρχεται να συµπληρώσει χρονολογικά την προηγούµενη µελέτη-λεύκωµα της
Υπηρεσίας µας (Καλαµάτα. Οδοιπορικό σε πλατείες και δρόµους της πόλης, 1830-1940,
Καλαµάτα 2010).
Μέσα από τις φωτογραφίες σηµαντικών κοινωνικοπολιτικών γεγονότων, πολιτιστικών
δρώµενων και πολεοδοµικών εξελίξεων, που σηµάδεψαν την πόλη στο διάβα µισού
αιώνα, υφαίνεται µια «οπτική αφήγηση» της τοπικής ιστορίας. Ευελπιστούµε ότι η
συγκεκριµένη προσπάθεια θα συµβάλει στη διεύρυνση της ιστορικής γνώσης και θα
δώσει το ερέθισµα στους ερευνητές να αξιοποιήσουν το πλούσιο αρχειακό υλικό των
Αρχείων N. Μεσσηνίας. Με τη στέρεα πεποίθηση ότι µοναδική προϋπόθεση για τη
διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς είναι η διαµόρφωση αρχειακής και ιστορικής
συνείδησης, παραδίδουµε αυτό το βιβλίο στο κοινό.
Για την παρούσα έκδοση οφείλουµε θερµές ευχαριστίες:
• Στον δωρητή της «πρώτης ύλης» αυτού του βιβλίου, Θανάση Αλειφέρη, για την απόφασή
του να παραχωρήσει το φωτογραφικό αρχείο του πατέρα του στην Υπηρεσία µας,
• Στην Κεντρική Υπηρεσία και την Εφορεία των ΓΑΚ, καθώς και στους υπηρεσιακούς
παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, που πάντα εγκρίνουν και αγκαλιάζουν µε στοργή
τις εκδοτικές µας προσπάθειες,
• Στον ιστορικό-αρχειονόµο, αναπληρωµατικό µέλος της Εφορείας των ΓΑΚ, Ζήσιµο
Συνοδινό, ο οποίος επιµελήθηκε αφιλοκερδώς τα κείµενα, ανταποκρινόµενος
άµεσα στη σχετική πρότασή µας,
• Στους ευγενείς χορηγούς οι οποίοι, παρά την οικονοµική κρίση, ανέλαβαν πρόθυµα τη
δαπάνη της έκδοσης, αποδεικνύοντας έµπρακτα την υψηλή ευαισθησία τους για θέµατα
που σχετίζονται µε την ιστορική και πολιτισµική µας κληρονοµιά. Χωρίς τη δική τους
γενναιόδωρη συνδροµή θα ήταν αδύνατον να πραγµατοποιηθεί η έκδοση αυτή.
Συγκεκριµένα, ευχαριστούµε τους:
∆ήµο Καλαµάτας
Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
Επιµελητήριο Μεσσηνίας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τ

ον Ιανουάριο του 2012 τα Αρχεία του Nοµού Μεσσηνίας υποδέχτηκαν στις συλλογές τους το αρχείο του ερασιτέχνη φωτογράφου Χρήστου Αλειφέρη. Πρόκειται για ένα µεγάλο σε όγκο φωτογραφικό αρχείο, πολύτιµη πηγή για την ιστορία
της πόλης της Καλαµάτας και ευρύτερα του νοµού. Η παράδοση έγινε από το γιο
του Αλειφέρη, Θανάση, ο οποίος διαφύλαξε µε στοργή το αρχείο του πατέρα του
επί 23 έτη. Η απόφασή του να το δωρίσει στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Μεσσηνίας αποτέλεσε προϊόν ώριµης σκέψης και συνδέεται µε την ειλικρινή επιθυµία του να συµβάλει στη διεύρυνση της αρχειακής µνήµης της γενέτειρας πόλης του
Καλαµάτας, αλλά και την πεποίθησή του ότι η υπηρεσία µας εργάζεται µε συνέπεια και αφοσίωση για το σκοπό αυτό. Η εµπιστοσύνη του µας τιµά.
Το αρχείο συνίσταται σε 30.000 περίπου αρνητικά και θετικά φιλµ διαφόρων
διαστάσεων, καθώς και 145 αρνητικά σε γυάλινες πλάκες. Παρελήφθη αταξινόµητο και στοιχειωδώς αρχειοθετηµένο από τον ίδιο τον παραγωγό σε µικρούς
φακέλους και κουτιά. Επιλέξαµε να διατηρήσουµε τον αρχειακό δεσµό και να σεβαστούµε την αρχική διάταξη του υλικού. 1 Μια διαφορετική επιλογή (π.χ. θεµατική ή χρονολογική) δεν θα ήταν µόνο εξαιρετικά χρονοβόρα αλλά και
επισφαλής, καθώς το ίδιο το αρχείο δεν µας παρείχε δεδοµένα ασφαλούς τεκµηρίωσης. Με τη βοήθεια ενός σαρωτή φιλµ (ο οποίος αποδείχτηκε πολύ αποτελεσµατικός και στην περίπτωση των γυάλινων πλακών) σαρώθηκε το ένα τρίτο
περίπου του αρχείου. Το υπόλοιπο καταγράφηκε χωρίς να σαρωθεί, καθώς είτε
ήταν εύκολα αναγνωρίσιµο και δεν παρουσίαζε ενδιαφέρον από άποψη περιεχοµένου είτε αφορούσε θέµατα και γεγονότα, για τα οποία τα καλύτερα αρνητικά
(ή θετικά) είχαν ήδη σαρωθεί. Με τον τρόπο αυτό καταρτίστηκε ένα άλµπουµ ψηφιακών φωτογραφιών, απολύτως απαραίτητο για την αναγνώριση του περιεχοµένου των φιλµ και την περιγραφή τους. Η καταγραφή και περιγραφή του
αρχειακού υλικού έγινε ανά κουτί ή φάκελο (αλλά και σε επίπεδο µεµονωµένου
αρνητικού, όπου κρινόταν απαραίτητο) και ακολούθησε η καταχώριση των µεταδεδοµένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (πάνω από 5.000 εγγραφές). Στην τελική
φάση, τα φιλµ αρχειοθετήθηκαν σε σελίδες µε θήκες ρυζόχαρτου (2.105 σελίδες) και τοποθετήθηκαν σε αντιόξινα κουτιά. Στο µεταξύ, η προσωρινή παραχώρηση από το δωρητή (Σεπτέµβριος 2012) εκτυπωµένων φωτογραφιών,
χρονολογηµένων από τον ίδιο τον παραγωγό, διευκόλυνε σηµαντικά το έργο της
τεκµηρίωσης.

Η πρόσφατη µελέτη της Κεντρικής
Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ., Μαρία Χ. Βακαλοπούλου – Ν. Ε. Καραπιδάκης (επιµ.),
Αρχειονοµία. Η πρακτική των Γενικών
Αρχείων του Κράτους, Αθήνα 2012, παρέχει µία πανοραµική θέαση της πολύπτυχης αρχειονοµικής πρακτικής και
ενσωµατώνει τους σύγχρονους προβληµατισµούς για τις προκλήσεις που
καλείται να αντιµετωπίσει ο αρχειονόµος σήµερα. Ειδικότερα, για το περιεχόµενο της διανοητικής και φυσικής
εργασίας της ταξινόµησης παραπέµπουµε στις συµβολές των Μαρίας Χ.
Βακαλοπούλου και Αµαλίας Γιαννακά,
ό.π. σ. 207-248.
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∆ιακόσιες περίπου φωτογραφίες είναι
αφιερωµένες στην εξάµηνη παρουσία
της «Λαϊκής Εξουσίας» στην πόλη της
Καλαµάτας. Από αυτές χρησιµοποιήθηκαν γύρω στις ογδόντα. Το επιλεγµένο υλικό αντιστοιχεί σε όλα τα
σηµαντικά γεγονότα της περιόδου που
κάλυψε φωτογραφικά ο Αλειφέρης, και
η επιλογή του έγινε µε κριτήριο το
περιεχόµενο και την ποιότητα της
φωτογραφίας.
2

12

Το συγκεκριµένο βιβλίο-φωτογραφικό λεύκωµα στηρίζεται εξ ολοκλήρου στο
έργο του Χρήστου Αλειφέρη. Επιλέχθηκαν συνολικά 270 περίπου φωτογραφίες
που αφηγούνται τη διαδροµή της πόλης της Καλαµάτας µέσα στο χρόνο, από το
1937 µέχρι το 1974. Βασικό κριτήριο αυτής της επιλογής στάθηκε ο πλούτος του
αρχείου για τη µεσσηνιακή πρωτεύουσα. Η παράθεση των φωτογραφιών γίνεται
µε χρονολογική σειρά, ανά δεκαετία. Ανάµεσα στα ιστορικά γεγονότα παρεµβάλλονται εικόνες της πόλης της ίδιας εποχής, που φανερώνουν τη φυσιογνωµία της και τις αλλαγές που αυτή υφίσταται. Μέσα από τις αποσπασµατικές εκ
πρώτης όψεως εικόνες και τα ασύνδετα µεταξύ τους γεγονότα, αρθρώνεται ένας
αφηγηµατικός ιστός µε συνεκτική ύλη την ίδια την πόλη, είτε ως πρωταγωνιστή
είτε ως «θεατρική σκηνή» της ιστορίας.
Η έναρξη της φωτογραφικής περιήγησής µας ξεκινά στο δεύτερο µισό της
δεκαετίας του 1930. Στην αισθητική της εποχής κυριαρχεί έντονα η διάθεση για
συµβολισµό και βερµπαλισµό, η οποία συνδέεται άµεσα µε τα ιδεώδη του καθεστώτος του Μεταξά: µεγαλοπρεπείς αψίδες, στολισµός κτιρίων µε ειδικό φωτισµό, µαζική κινητοποίηση φορέων και νεολαίας. Παράλληλο γεγονός µε τις
επισκέψεις του βασιλιά Γεωργίου Β ´ και του Ιωάννη Μεταξά είναι η διεξαγωγή
των Β ´ και Γ ´ Παµπελοποννησιακών Αγώνων στίβου το 1938 και 1939. Η απόκτηση σύγχρονου «γυµναστηρίου» (1937) επέτρεψε στην πόλη να φιλοξενήσει το
µεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στη µέχρι τότε ιστορία της.
Στη δεκαετία του 1940, το στίγµα δίνει η περίοδος της «Λαϊκής Εξουσίας»
(Σεπτέµβριος 1944-Μάρτιος 1945). 2 Μετά τη «φωτογραφική σιωπή» της Κατοχής, ο Αλειφέρης αναλαµβάνει πάλι δράση, όταν αποχωρούν οι γερµανικές δυνάµεις. Προλαβαίνει να φωτογραφίσει τις πρώτες εκδηλώσεις από τα Τάγµατα
Ασφαλείας και τις πρώην κατοχικές ελληνικές τοπικές αρχές, πριν οι αντάρτες
του ΕΛΑΣ εισβάλουν στην πόλη. Ακολουθεί ένα πυκνό φωτορεπορτάζ µε το χρονικό της εξάµηνης παρουσίας του ΕΑΜ στη διοίκηση του δήµου. Τα καταιγιστικά
γεγονότα της εποχής ξετυλίγονται µπροστά µας καρέ-καρέ: η κηδεία των ανταρτών, τα δηµόσια µνηµόσυνα, οι παλλαϊκές συγκεντρώσεις, οι παρελάσεις, οι
θεατρικές παραστάσεις της ΕΠΟΝ, τα συλλαλητήρια για τα δεκεµβριανά, οι πολιτικές οµιλίες από τον εξώστη των γραφείων της Νοµαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΕΑΜ. Θα πίστευε κανείς ότι, από τον Σεπτέµβριο του 1944, όταν οι
χωρικοί µπαίνουν στην πόλη µε τον νεκρό αντάρτη στο φορείο και τον ιερέα επικεφαλής της ποµπής, µέχρι τον Μάρτιο του 1945, όταν οι υποστηρικτές της µοναρχίας και του αντικοµµουνισµού εξέρχονται µαζικά έξω από την πόλη, για να
πανηγυρίσουν την άφιξη της συµµαχικής βρετανικής δύναµης στρατού, µεσολάβησαν χρόνια και όχι λίγοι µήνες.
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Στα χρόνια που ακολουθούν, τα σηµάδια του τόπου από τη µαρτυρική εποχή
της Κατοχής και του Εµφυλίου είναι ορατά. Η περιήγησή µας στους δρόµους της
Καλαµάτας, µέσα από την καθιερωµένη περιφορά της εικόνας της Παναγίας
κατά την εορτή της Υπαπαντής, προδίδει την ανέχεια και την ερήµωση. Αν και το
«πολιτικό ρεπορτάζ» θα παύσει σταδιακά να συγκινεί τον Αλειφέρη, η παρουσία
του Στυλιανού Γονατά στην πολιούχο εορτή το 1947 και η σύντοµη επίσκεψη του
βασιλιά Παύλου το 1948 µπορούν να αναγνωστούν ως αµιγώς πολιτικά γεγονότα,
υπαγορευµένα από τις κρίσιµες συνθήκες του Εµφυλίου. Τα προεκλογικά πανό
και η «µάχη των αφισών» στις εκλογές του 1950, ένα µόλις έτος µετά την επίσηµη λήξη του, µαρτυρούν τα έντονα πολιτικά πάθη.
Σταδιακά η πόλη ανακτά τους ρυθµούς της. Η οικονοµική ζωή επανέρχεται
στο λιµάνι (χωρίς όµως τη ζωηρότητα της προπολεµικής περιόδου) και εµφανίζονται τα πρώτα ψήγµατα πολιτιστικής δραστηριότητας. Παράλληλα, οι επίσηµοι
επισκέπτες αποτελούν πάντα µια καλή αφορµή για να ντυθεί η πόλη τα γιορτινά
της. Τώρα, όµως, οι εκδηλώσεις υποδοχής είναι πιο ταπεινές. Χρησιµοποιείται
πάντα η ίδια αψίδα σε λιτή γραµµή, είτε πρόκειται για τους βασιλείς, οι οποίοι τιµούν επανειληµµένα µε την παρουσία τους την πόλη (1956, 1963, 1964, 1967),
είτε για το κλιµάκιο των οµογενών της ΑΧΕΠΑ που καταφθάνει το 1958 µε το
υπερωκεάνιο «Βασίλισσα Φρειδερίκη» στο λιµάνι της Καλαµάτας.
Στη δεκαετία του 1960 η πόλη, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, αρχίζει να πιστεύει ότι όλα είναι εφικτά και οραµατίζεται ένα καλύτερο µέλλον. Στον καθηµερινό τύπο γίνονται εξαγγελίες νέων έργων, πολλά από τα οποία θα υλοποιηθούν
µετά από µία ή δύο δεκαετίες και άλλα πάλι καθόλου. Ο τουρισµός, η τόνωση της
κίνησης του εµπορικού λιµανιού, η αναζωογόνηση της παραµεληµένης γεωργίας
αποτελούν µερικά µόνο από τα θέµατα της αναπτυξιακής ατζέντας. Στο πλαίσιο
αυτό καθιερώνεται ο θεσµός των Ανθεστηρίων, ο οποίος γνώρισε πρωτοφανή
ακµή από το 1960 που πρωτοξεκίνησε, µέχρι το 1967. Με τη µαζική και ενθουσιώδη συµµετοχή του κόσµου στις εκθέσεις ανθέων στο κάστρο των Βιλλεαρδουΐνων, στις παρελάσεις των ανθοστόλιστων αρµάτων και στις διάφορες
παράλληλες εκδηλώσεις τα Ανθεστήρια εξελίχθηκαν σε ονειρική γιορτή της
πόλης.
Την ίδια εποχή η φυσιογνωµία της πόλης αρχίζει να αλλάζει. Η παλαιά οικία
Κατσαούνη, που για παραπάνω από µισό αιώνα στέγασε την Τράπεζα Αθηνών
και µετά την Εθνική Τράπεζα, κατεδαφίζεται το 1963, για να λάβει τη θέση της το
νέο πολυώροφο «µέγαρο» της Εθνικής Τράπεζας το 1972. Την τύχη της θα ακολουθήσει το ιστορικό ξενοδοχείο «Ακταίον» στη γωνία που συναντιούνται η λεωφόρος Σιδηροδροµικού Σταθµού και η κεντρική πλατεία. Το σύστηµα της

Επιστολή µε τη σφραγίδα της Λαϊκής
Επιτροπής Πόλης Καλαµάτας µε την οποία
οι εαµικές αρχές παραχωρούν στον Χρήστο
Αλειφέρη, ως µέλος της Επιτροπής Τύπου και
∆ιαφώτισης, ειδική άδεια για
«φωτορεπορτάζ».
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αντιπαροχής κάνει δειλά την εµφάνισή του και η Καλαµάτα αποκτά µε καµάρι
την πρώτη πολυκατοικία της στην οδό Αριστοµένους (1963). Ένα µόλις έτος πριν
(1962) είχε εγκαινιαστεί ο νέος κινηµατογράφος «Ηλέκτρα» στην οδό Αναγνωσταρά. Η πρόσοψη από τσιµέντο µε την ανάγλυφη επιγραφή φέρει τη σφραγίδα
του µοντέρνου, διαφοροποιώντας τον από τους παλαιότερους προπολεµικούς
κινηµατογράφους «Έσπερο» και «Τριανόν». Στα διάφορα σχέδια «εκµοντερνισµού» της πόλης που κυκλοφορούν, περιλαµβάνεται η κατεδάφιση µιας σειράς
παλαιών κτιρίων και η αντικατάστασή τους µε σύγχρονες οικοδοµές. Αρκετά από
αυτά θα υλοποιηθούν στη δεκαετία του 1970 (κατεδάφιση παλαιάς Φιλαρµονικής, Επισκοπείου, Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου κ.ά.).
Το φωτογραφικό οδοιπορικό στην πόλη ολοκληρώνεται µε τη δικτατορία των
συνταγµαταρχών (1967-1974), η οποία συµπίπτει µε την τελευταία αξιόλογη
φάση του αρχείου Αλειφέρη. Στις φωτογραφίες κυριαρχούν από τη µια η αυτοπροβολή του καθεστώτος µε τα πανό, τις αφίσες και τις πινακίδες, και από την
άλλη τα δηµόσια έργα. Τότε, θα αναπλαστεί εξαρχής η κεντρική πλατεία, σύµφωνα µε τις επιταγές της µοντέρνας αισθητικής, θα γίνουν έργα αναβάθµισης
του λιµανιού, θα ανεγερθεί το κτίριο της Νοµαρχίας (διοικητήριο) κ.ά. Στις επόµενες δεκαετίες, η οικοδοµή θα αποτελέσει το βασικό µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης του τόπου. Η πόλη, όπως την ξέρουµε σήµερα, οφείλει τη µορφή της σε
αυτή την εποχή. Οι σεισµοί του 1986 απλά θα επισπεύσουν ό,τι είχε ξεκινήσει
πολύ νωρίτερα.
Το παρόν φωτογραφικό λεύκωµα προσφέρεται για µια «ανάγνωση» σε διαφορετικά επίπεδα (ιστορικό, αισθητικό, πολιτισµικό, πολεοδοµικό κ.ά.). Μέσα
από τις ασπρόµαυρες εικόνες παρακολουθούµε στιγµιότυπα από τη διαδροµή
της Καλαµάτας µέσα στο χρόνο. Πρόκειται για µια διαδροµή η οποία σε πολλά
σηµεία γίνεται συναρπαστική και συνοψίζει µε τον δικό της τρόπο την πρόσφατη
νεοελληνική ιστορία. Ας την ακολουθήσουµε...
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Ο Χρήστος Αλειφέρης (πρώτος αριστερά)
νεοσύλλεκτος στο στρατόπεδο της
Καλαµάτας, Ιούλιος 1940.

Στον αύλειο χώρο του στρατοπέδου
ο Αλειφέρης διανέµει συσσίτιο στους
συστρατιώτες του, Ιούλιος 1940.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ο

Ο Αλειφέρης σε νεανική ηλικία παίζει
λαούτο, γύρω στο 1930.

Στρατιώτης στην Κορυτσά (τέταρτος από
αριστερά), 11 ∆εκεµβρίου 1940.

16

Χρήστος Αλειφέρης γεννήθηκε στη Μεσσήνη το 1913. Γιος του σταφιδέµπορου Αθανασίου ∆ηµ. Αλειφέρη και της ∆ήµητρας Λυµπεροπούλου από την Τρίπολη, µεγάλωσε
σε ένα αστικό περιβάλλον και από νωρίς ανέπτυξε καλλιτεχνικές ευαισθησίες µε αιχµή την
αγάπη του για τη φωτογραφία. Το 1937 διορίστηκε ως υπάλληλος στην Τράπεζα Ελλάδος και εγκαταστάθηκε οριστικά στην Καλαµάτα. Νεοσύλλεκτος το καλοκαίρι του 1940,
θα ζήσει το έπος του ελληνοϊταλικού πολέµου στα αλβανικά βουνά, φθάνοντας µέχρι την
Κορυτσά. Η Κατοχή τον βρίσκει στην Καλαµάτα, εργαζόµενο πάντα στην Τράπεζα. Το
1949 νυµφεύθηκε την Ελένη ∆ηµ. ∆ραγώνα, γόνο εµπορικής καλαµατιανής οικογένειας
µε καταγωγή από τη Σέλιτσα. Απέκτησαν µαζί τρία παιδιά: τη ∆ήµητρα, την Έφη και τον
Θανάση. Αναµίχθηκε ενεργά στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Χρηµάτισε ταµίας της Λαϊκής Βιβλιοθήκης και πρόεδρος της Περιηγητικής Λέσχης Καλαµάτας. Από την τελευταία
αυτή θέση συµµετείχε ενεργά στην προώθηση του θεσµού των Ανθεστηρίων, στη δεκαετία του 1960.
Με τη φωτογραφία ασχολήθηκε ερασιτεχνικά ήδη από τη δεκαετία του 1930. Στο αρχείο του µια σειρά από δοκιµαστικές εκτυπώσεις αυτοπροσωπογραφιών του κατά τα έτη
1932 και 1933 µαρτυρούν τις πρώτες προσπάθειές του στον µαγικό χώρο της φωτογραφίας. Στο πίσω µέρος των φωτογραφικών δοκιµίων σηµειώνεται το είδος των χηµικών
υγρών που χρησιµοποιήθηκαν. Το 1937 ήταν έτοιµος για το πρώτο του µεγάλο «φωτογραφικό ρεπορτάζ». Την αφορµή έδωσε η επίσκεψη του βασιλιά Γεωργίου Β ´ στην Καλαµάτα και τη Μεσσήνη. Ακολουθούν οι Παµπελοποννησιακοί Αγώνες (1938, 1939) και η
επίσκεψη του Ιωάννη Μεταξά (1939). Αναµφισβήτητα, η ευτυχέστερη στιγµή στον ερασιτεχνικό φωτογραφικό βίο του υπήρξε η φωτογραφική δράση του κατά την περίοδο της διοίκησης της πόλης από το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (από Σεπτέµβριο 1944 έως
Μάρτιο 1945). Με ειδική άδεια από τις εαµικές αρχές, φωτογραφίζει κατ’ αποκλειστικότητα τα δραµατικά γεγονότα της εποχής.1
Στα χρόνια που ακολουθούν, το ενδιαφέρον του για την πολιτική ξεθωριάζει, όχι
όµως το πάθος του για τη φωτογραφία. Υπήρξε µάλιστα ένας από τους πρώτους, από το
1950, που χρησιµοποίησε το φιλµ έγχρωµων διαφανειών Ektachrome.2 Συµµετείχε συχνά
σε διάφορες εκθέσεις φωτογραφίας, συνήθως τοπικές, µε πολλές διακρίσεις. ∆ιακρίθηκε
και στο εξωτερικό, όταν το 1961 έλαβε το δεύτερο βραβείο φωτογραφίας στο Berkley της
Καλιφόρνιας.3
Στην ύστερη φάση της φωτογραφικής του δράσης, κυριαρχούν θέµατα που εξυµνούν
την εορταστική όψη της ζωής: πανηγυρικές υποδοχές επισήµων, λιτανείες και εθνικές
επέτειοι, εκθέσεις λουλουδιών και παρελάσεις αρµάτων στην εορτή των Ανθεστηρίων κ.ά.
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα µπορούσαµε ίσως να δούµε τις εικόνες από την περίοδο
της δικτατορίας (1967-1974), µε τις αφίσες, τα πανό και τα πανηγυρικά συνθήµατα που
βρίσκονται παντού σε κοινή θέα. Παράλληλα, προσπαθεί να συλλάβει µε το φακό του
αυτό που κινδυνεύει να χαθεί οριστικά. Με επιµονή φωτογραφίζει παλαιά κτίσµατα της
πόλης λίγο πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της κατεδάφισής τους. Κύκνειο άσµα της φωτογραφικής του παραγωγής θα αποτελέσουν οι φωτογραφίες της αγαπηµένης του Καλαµάτας πληγωµένης από τους καταστροφικούς σεισµούς του 1986. Πεθαίνει το 1989,
αφήνοντας πίσω του το φωτογραφικό χρονικό µισού αιώνα.

Κοπέλα σε βρύση στο Γαρδίκι, δεκαετία 1950.
Η φωτογραφία αυτή έλαβε το δεύτερο βραβείο στο Berkley της Καλιφόρνιας.

1
1 Περικλής Κανελλόπουλος, «Η φωτογραφία την περίοδο της Αντίστασης 1941-1944», (ανέκδοτη πτυχιακή εργασία
σπουδαστή της σχολής Akto υπό την επίβλεψη του καθηγητή Άλκη Ξανθάκη), Αθήνα 1996 σ.33-35.
2
Άλκης Ξανθάκης (επιµ.), Η άδολη µατιά. Ελλάδα 1940-1980, Αθήνα 2005, σ.14.
3
Εφ. Μεσσηνιακά Νέα, 14 Ιανουαρίου 1962.

Ο Αλειφέρης δίπλα σε πινακίδα που παρουσιάζει το πρόγραµµα προβολής διαφανειών από
τον ίδιο στα πλαίσια των Ανθεστηρίων του 1966.
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Άποψη της Καλαµάτας από το κάστρο, γύρω στα 1960
Στο βάθος ξεχωρίζει υπερµεγέθες και πάλλευκο το Νοσοκοµείο Καλαµάτας.
19
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Ο Γεώργιος Β´ επισκέφτηκε την Καλαµάτα τον

Απρίλιο του 1937, στο πλαίσιο περιοδείας του στην
Πελοπόννησο. Στη µεσσηνιακή πρωτεύουσα έφθασε
στις 11 Απριλίου µε τη βασιλική αµαξοστοιχία.
Το µονάρχη συνόδευε κυβερνητικό κλιµάκιο του
καθεστώτος Μεταξά αποτελούµενο από τους
Αλ. Κορυζή (υπουργό Πρόνοιας), Κων.
Μπουρµπούλη (υφυπουργό Πολιτικού Γραφείου)
και Κων. Μανιαδάκη (υπουργό Ασφαλείας). Ως
κατάλυµα για τη βασιλική διαµονή είχε επιλεγεί η
οικία Μασουρίδη επί της λεωφόρου Σιδηροδροµικού
Σταθµού. Μετά το επίσηµο γεύµα στη δηµαρχία
ακολούθησε λαµπαδηφορία από τους µαθητές και
το στρατό. Στο τέλος της ηµέρας πραγµατοποιήθηκε
καύση πυροτεχνηµάτων και σαϊτών κάτω από το
∆ηµαρχείο (στη συµβολή των οδών Αριστοµένους
και Κολοκοτρώνη). Όπως µας πληροφορεί ο τοπικός
τύπος, ο Γεώργιος Β´ παρακολούθησε την εκδήλωση
«...µε εξαιρετικόν ενδιαφέρον ζητήσας πληροφορίας
περί του γραφικού αυτού εθίµου το οποίον δια
πρώτην φοράν έβλεπεν, ως είπε». Την επόµενη µέρα
έγινε κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο των πεσόντων
του Συντάγµατος και ακολούθησε µαθητική και
στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο
Σιδηροδροµικού Σταθµού, όπου είχε τοποθετηθεί
ειδική εξέδρα για το βασιλιά. Στις 13 Απριλίου
ο Γεώργιος Β´ αναχώρησε από την Καλαµάτα για τον
επόµενο σταθµό της περιοδείας του, την Κυπαρισσία.
Εφ. Σηµαία, 13 Απριλίου 1937
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Άφιξη Γεωργίου Β´ στο Σιδηροδροµικό Σταθµό Καλαµάτας, 11 Απριλίου 1937
Ο Σιδηροδροµικός Σταθµός, όπως και πολλά άλλα σηµεία της πόλης, είχε διακοσµηθεί κατάλληλα για την περίσταση.
21
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Η λήψη πραγµατοποιήθηκε κατά την ηµέρα της αναχώρησης του Γεωργίου Β´από την πόλη.
Αψίδα υποδοχής στη λεωφόρο Σιδηροδροµικού Σταθµού, 13 Απριλίου 1937
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Επευφηµούµενος από το συγκεντρωµένο πλήθος, ο Γεώργιος Β´ διέρχεται µε το νοµάρχη Μεσσηνίας Άγγελο Παπαδήµα την αψίδα υποδοχής,
η οποία έφερε τη φράση: «Η Καλαµάτα σας υποδέχεται γυιέ του αητού».
Λεωφόρος Σιδηροδροµικού Σταθµού, 11 Απριλίου 1937
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Λεωφόρος Σιδηροδροµικού Σταθµού, 11 Απριλίου 1937
«...Εις το τέρµα της οδού [Σιδηροδροµικού Σταθµού] και εις το ανεγερµένον κλιµακωτόν βάθρον,
είχον ανέλθει εις τας τέσσαρας σειράς του µαθηταί και µαθήτριαι φουστανελλοφόροι και αµαλίαι...».
Εφ. Τα Νέα, 12 Απριλίου 1937
24
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Η Τράπεζα της Ελλάδος διακοσµηµένη µε κυανόλευκες ταινίες και σηµαίες για την υποδοχή του βασιλιά, Απρίλιος 1937
Παρόµοια διακόσµηση είχαν το ∆ηµαρχείο, το Εµπορικό Επιµελητήριο, το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο, η Εθνική Τράπεζα και άλλα δηµόσια
και ιδιωτικά κτίρια. Στην οδό Ρόργου (σηµερινή Καίσαρη) µεγάλη πινακίδα, τοποθετηµένη από το Εργατικό Κέντρο Καλαµάτας, έφερε την επιγραφή:
«Οι εργάται Καλαµών σε υποδέχονται Βασιλεύ». Στη µετόπη της Λαϊκής Σχολής δέσποζε η φωτεινή επιγραφή: «Ζήτω ο Βασιλεύς».
Εφ. Τα Νέα, 10 Απριλίου 1937
25
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Επίσηµοι στο στρατόπεδο του 9ου Συντάγµατος, 12 Απριλίου 1937
Πρώτος αριστερά ο δήµαρχος Χρ. Κουµάντος και στη µέση ο µητροπολίτης Μεσσηνίας Πολύκαρπος Συνοδινός.

Ο Γεώργιος Β´ µε φόντο τους στρατώνες.
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Παρέλαση, 12 Απριλίου 1937
Η Φιλαρµονική της πόλης «παιανίζουσα το βασιλικό θούριο» κατευθύνεται προς τη λεωφόρο Σιδηροδροµικού Σταθµού,
όπου έλαβε χώρα η παρέλαση ενώπιον του βασιλιά.
Εφ. Σηµαία, 13 Απριλίου 1937
27

Project2:Layout 1

9/24/13

1:40 PM

Page 28

Παρέλαση, λεωφόρος Σιδηροδροµικού Σταθµού, 12 Απριλίου 1937
Στρατός και µαθητές των δηµοτικών σχολείων, των γυµνασίων, της Εµπορικής Σχολής, του Πρακτικού Λυκείου και του
Ορφανοτροφείου παρελαύνουν ενώπιον του βασιλιά. Η βασιλική εξέδρα είχε στηθεί µπροστά
από το επιπλοποιείο του Π. Αθανασόπουλου, απέναντι από τη σηµερινή Αγροτική Τράπεζα.
28
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Ο Γεώργιος Β´αναχωρεί µετά την παρέλαση. Σε δεύτερο πλάνο διακρίνεται η είσοδος του ξενοδοχείου «Ακταίον».
Λεωφόρος Σιδηροδροµικού Σταθµού, 12 Απριλίου 1937
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Οι πρώτοι Παµπελοποννησιακοί Αγώνες διεξήχθησαν

στην Πάτρα στις 11-12 Σεπτεµβρίου του 1937. Τα δύο
επόµενα έτη τη σκυτάλη πήρε από την αχαϊκή
πρωτεύουσα η Καλαµάτα. Στο µεταξύ η επέκταση του
γηπέδου του Μεσσηνιακού Γυµναστικού Συλλόγου
(1937) είχε επιτρέψει τη φιλοξενία αγώνων σε ένα
σύγχρονο, για τα δεδοµένα της εποχής, στίβο. Στους
Παµπελοποννησιακούς του 1938 έλαβαν µέρος, για
πρώτη φορά σε µεγάλη διοργάνωση, Καλαµατιανές
αθλήτριες, ενώ σε εκείνους του 1939 συµµετείχαν
πάνω από εκατό αθλητές από διάφορα αθλητικά
σωµατεία της Πελοποννήσου, όπως η Παναχαϊκή
Γυµναστική Ένωσις Πατρών, ο Σπαρτιατικός
Γυµναστικός Σύλλογος Γυθείου, ο Γυµναστικός
Σύλλογος Ηρακλής Πύργου, ο Μεσσηνιακός
Γυµναστικός Σύλλογος. Συµµετείχαν επίσης, εκτός
συναγωνισµού, αθλητικοί αστέρες της εποχής,
ολυµπιονίκες και βαλκανιονίκες, προσελκύοντας µε τη
φήµη τους πλήθος κόσµου. Ανάµεσά τους ξεχώριζαν
ο Χιώτης ολυµπιονίκης δρόµου Χρήστος Μάντικας και
ο Κύπριος στην καταγωγή µαραθωνοδρόµος Στέλιος
Κυριακίδης. Ο πρώτος είχε συµµετάσχει στον τελικό
του δρόµου των 400 µ. µε εµπόδια στους
Ολυµπιακούς του 1936 στο Βερολίνο, ενώ ο δεύτερος
προκάλεσε παγκόσµια αίσθηση µε την επιτυχία του
στον διεθνή µαραθώνιο της Βοστώνης το 1946.
Εφ. Αθλητικό Βήµα (Αθήνα), 25 Μαΐου 1938, Τα Νέα, 28 Απριλίου 1938,
26, 27 Μαΐου 1938, Σηµαία, 11 Μαΐου 1938
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Αθλητές στους Γ ´ Παµπελοποννησιακούς Αγώνες, 28 και 29 Μαΐου 1939

Project2:Layout 1

9/24/13

1:40 PM

Page 31

Γ ´ Παµπελοποννησιακοί Αγώνες, 28 Μαΐου 1939
«Οι αθληταί παρατεταγµένοι διέγραψαν, προηγουµένης της Φιλαρµονικής, κύκλον πέριξ του Σταδίου
και ακολούθως εστάθµευσαν προ της εξέδρας των επισήµων».
Εφ. Σηµαία, 30 Μαΐου 1939
31
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Τον Απρίλιο του 1939, ο Ιωάννης

Μεταξάς επισκέφθηκε την Καλαµάτα.
Για είκοσι µέρες πριν από την άφιξή του,
ο τοπικός τύπος δηµοσίευε καθηµερινά
το πρόγραµµα υποδοχής και έδινε
λεπτοµερή αναφορά σχετικά µε τις
πυρετώδεις προετοιµασίες του δήµου.
Τον ερχοµό του «Εθνικού Ποδηγέτη» και
του «Πρώτου Εργάτη» της χώρας
χαιρέτισαν µε ανοικτές επιστολές στις
εφηµερίδες η µεταξική νεολαία (ΕΟΝ) και
το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο. Ο Μεταξάς
κατέφθασε µε αµαξοστοιχία και κατέλυσε
στην οικία Παπαθεοδώρου, απ’ όπου και
µίλησε στο συναθροισµένο πλήθος.
Η οµιλία του αναµεταδόθηκε στην Αθήνα
και «εκείθεν διά του Ραδιοφωνικού
σταθµού εις όλα τα σηµεία του κόσµου».
Την επόµενη µέρα επισκέφθηκε τον
Κάµπο Αβίας, όπου ανέπτυξε τα
κυριότερα σηµεία του έργου της
κυβέρνησής του σχετικά µε την αγροτική
παραγωγή, τη συνεταιριστική πίστη και τη
συγκοινωνία. Κατά την επιστροφή του
στην πόλη επιθεώρησε τους στρατώνες
του 9ου Συντάγµατος Καλαµάτας και
κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο.
Το απόγευµα της ίδιας µέρας
πραγµατοποιήθηκε µεγάλη παρέλαση
στην οδό Αριστοµένους.

Εφ. Σηµαία, 24 και 26 Απριλίου 1939

Ο Ιωάννης Μεταξάς δέχεται ανθοδέσµη λίγο πριν ξεκινήσει η µεγάλη
παρέλαση, 25 Απριλίου 1939.
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Υποδοχή του Ιωάννη Μεταξά στη λεωφόρο Σιδηροδροµικού Σταθµού, 24 Απριλίου 1939
∆ύο θριαµβευτικές αψίδες υποδοχής είχαν στηθεί επί της λεωφόρου Σιδηροδροµικού Σταθµού. Η µία είχε τοποθετηθεί προς το τέλος της λεωφόρου,
στο ύψος της Αγροτικής Τράπεζας. Η κατασκευή της βασίστηκε σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Σταµπολτζή, κατόπιν ειδικής παραγγελίας των αγροτικών
συνεταιρισµών, και έφερε την επιγραφή «Συνεταιρισµοί. Βάσις και Κρηπίς Ευδαιµονίας του Κράτους».
Εφ. Σηµαία, 24 Απριλίου 1939
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Υποδοχή του Ιωάννη Μεταξά στη λεωφόρο Σιδηροδροµικού Σταθµού, 24 Απριλίου 1939
Στην αρχή της λεωφόρου, µπροστά από το Σιδηροδροµικό Σταθµό, είχε στηθεί αψίδα που συµβόλιζε την πύλη της πόλης. Κατασκευάστηκε µε
δαπάνες του δήµου Καλαµάτας, σε σχέδιο του µηχανικού του δήµου Κυβέλου. Στην κορυφή, µέσα σε αστέρι, ο αριθµός 4 παρέπεµπε στο καθεστώς
της 4η Αυγούστου, το οποίο επιδοκιµαζόταν µε τη λέξη «Ζήθι» ακριβώς από κάτω.
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Η στήλη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαµάτας
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο είχε ανεγείρει µεγαλοπρεπή στήλη ύψους δέκα µέτρων στην
κεντρική πλατεία. Η στήλη έφερε ανάγλυφη εικόνα εργάτη που συµβόλιζε την προσπάθεια του
εργαζόµενου λαού για την αναγέννηση της χώρας. Το βράδυ ανέδιδε φλόγες και καπνούς,
συµβολίζοντας την αναγέννηση της ίδιας της εργατικής τάξης. Στο κάτω µέρος της υπήρχε
αφιερωτική επιγραφή στον «Πρώτο Εργάτη της χώρας».
Εφ. Σηµαία, 24 Απριλίου 1939
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Η µεγάλη παρέλαση στην οδό Αριστοµένους, 25 Απριλίου 1939
Παρέλαση της µεταξικής νεολαίας. «Προηγείτο η Φιλαρµονική της Νεολαίας και ηκολούθει σχηµατισµός νεανίδων φερουσών ελληνικάς
ενδυµασίας. Ταύτας ηκολούθει παράταξις νέων φερόντων οµοίως ελληνικάς αµφιέσεις. Μετά τούτους ήρχετο η παράταξις των
σχηµατισµών των σκαπανισσών, των φαλαγγιτισσών, και των σκαπανέων και φαλαγγιτών. Η παρέλασις υπήρξεν επιβλητική, ο δε κ.
Πρωθυπουργός συνεχάρη θερµώς τον Ανώτερον ∆ιοικητήν της ΕΟΝ κ. Ν. Βασιλόπουλον.»
Εφ. Σηµαία, 26 Απριλίου, 1939
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Ο Ιωάννης Μεταξάς στην ειδική εξέδρα που είχε στηθεί µπροστά από την ηµιτελή οικία Καράµπελα, 25 Απριλίου 1939
Η παρέλαση άρχισε στις 4 µ.µ. Από το πρωί της ίδιας µέρας συνέρρεαν στη µεσσηνιακή πρωτεύουσα πλήθη «αγροτών, συνεταιρισµένων
χωρικών και µελών της Νεολαίας της υπαίθρου, διά να µετάσχουν της µεγάλης παρελάσεως...»
Εφ. Σηµαία, 26 Απριλίου 1939
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Η µεγάλη παρέλαση στην οδό Αριστοµένους, 25 Απριλίου 1939
«...Προηγούντο αι φιλαρµονικαί των ∆ήµων Καλαµών και Φιλιατρών και ηκολούθει αντιπροσωπεία του εργατικού κόσµου
φέρουσα επιγραφήν. Ακολούθως ήρχοντο κατά σειράν παρατεταγµένοι και φέροντες πινακίδας µε επιγραφάς οι εργάται των σωµατείων:
Φορτοεκφορτωτών ξηράς, Υποδηµατεργατών, Αµαξοϋπαλλήλων, [...], Τροχιοδροµικών και Λιµενεργατών. Την όλην παράταξιν των εργατικών
σωµατείων έκλειεν οµάς µελανηµονουσών γυναικών, συζύγων, µητέρων και αδελφών των τραγικών θυµάτων των σκηνών της 9ης Μαΐου
1934...». Σηµειώνεται ότι το Μάιο του 1934 είχε λάβει χώρα στο λιµάνι της Καλαµάτας αιµατηρή συµπλοκή απεργών λιµενεργατών
µε δυνάµεις του στρατού και της αστυνοµίας. Ο τραγικός απολογισµός ήταν επτά νεκροί και δεκάδες τραυµατίες.
Εφ. Σηµαία, 26 Απριλίου 1939, Ηλίας Μπιτσάνης, «Η εξέγερση των λιµενεργατών», Ε/Ιστορικά (ένθετο εφ. Ελευθεροτυπία), αρ. 99, 6 Σεπτ. 2001, σ. 26-31
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Παρέλαση αγροτικών συνεταιρισµών ενώπιον του Ιωάννη Μεταξά, 25 Απριλίου 1939
«Οι συνεταιρισµένοι αγρόται κάθε κοινότητος παρήλαυνον φέροντες περιβραχιόνια και πινακίδες επί των οποίων ανεγράφετο ο τίτλος του συνεταιρισµού.
Ηκολούθη η Ένωσις των Συνεταιρισµών Κυπαρισσίας και κατά σειράν, οι γεωργικοί συνεταιρισµοί Φιλιατρών, οι γεωργικοί συνεταιρισµοί
της επαρχίας Πυλίας, η Ένωσις των Συνεταιρισµών Μεσσήνης, περιλαµβάνουσα όλους τους κατά τόπους συνεταιρισµούς...».
Εφ. Σηµαία, 26 Απριλίου 1939
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Η µεγάλη παρέλαση στην οδό Αριστοµένους, 25 Απριλίου 1939
Υποζύγια και κάρα µε αγρότες περνούν µπροστά από την εξέδρα των επισήµων.
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Παρέλαση αγροτών, 25 Απριλίου 1939
«...Όπισθεν ήρχετο οµάς αγροτών φερόντων επ’ ώµου όλα
τα γεωργικά εργαλεία. Μετ’ αυτούς ήρχετο παράταξις
αρότρων και όλων των καλλιεργητικών µηχανηµάτων,
βενζινοκινήτων και µη. Η παρέλασις των αγροτών υπήρξεν
αντικείµενον θερµών εκδηλώσεων του πλήθους.»
Εφ. Σηµαία, 26 Απριλίου 1939
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∆έηση στα κηπάρια της πλατείας Γεωργίου Β´, 25 Μαρτίου 1940
Στο πλαίσιο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου
έγιναν τα αποκαλυπτήρια των προτοµών των αγωνιστών
του 1821 Παπαφλέσσα και Αναγνωσταρά.
Παρέµειναν σε αυτή τη θέση για τριάντα περίπου χρόνια.
Στο βάθος δεξιά διακρίνεται το τείχος που προστάτευε το ανατολικό
τµήµα της πόλης από τις πληµµύρες του χειµάρρου Νέδοντα.
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Η κεντρική πλατεία φωταγωγηµένη, δεκαετία 1940
Μία από τις πρώιµες -και σπάνιες- νυχτερινές φωτογραφίες του Αλειφέρη.
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Ο µητροπολιτικός ναός της Υπαπαντής το βράδυ της Αναστάσεως, γύρω στα 1940
Η φωταγώγηση του ναού έγινε για πρώτη φορά στην εορτή της Υπαπαντής, το 1938. «Ως είχοµεν προαναγγείλει οι επίτροποι του Μητροπολιτικού Ναού
κατά σύστασιν του Νοµάρχου κ. Παπαδήµα, συνεπλήρωσαν την εξωτερικήν φωταγώγησιν του περικαλλούς ναού, ένθα ανάκειται η σεπτή και θαυµατουργός
εικών της Θεοµήτορος. Η φωταγώγησις υπήρξεν καταπληκτικώς µεγαλοπρεπής. Το θέαµα ήτο αληθώς φαντασµαγορικόν. Αι χιλιάδες των προσκυνητών
έκθαµβοι ητένιζον τον Μητροπολιτικόν Ναόν µας, οµολογούντες ότι τοιαύτην όψιν µεγαλοπρεπή ουδείς άλλος ναός εντός της Ελλάδος παρουσιάζει.
Η προσέλευσις προσκυνητών εξηκολούθησε καθ’ όλην την νύκτα.»
Εφ. Σηµαία, 3 Φεβρουαρίου 1938
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Το Λιµενικό Ταµείο στη δυτική προκυµαία, 25 Ιανουαρίου 1939
Κτίζεται το Λιµενικό Ταµείο (πρόσθια όψη, προς νότο). ∆ύο τραµ διασταυρώνονται σε αυτό το σηµείο.
Στις 25 Νοεµβρίου του ίδιου έτους η συγκοινωνία των τραµ τερµατίζεται οριστικά.
Εφ. Σηµαία, 29 Νοεµβρίου 1939
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Το πάρκο του Λιµενικού Ταµείου στην οδό Κρήτης, 25 Ιουλίου 1940
∆ηµιουργήθηκε εκείνη περίπου την εποχή, όπως µαρτυρούν τα νεοφυτεµένα παρτέρια. Αριστερά, ο κάθετος άξονας της οδού Αριστοµένους συναντά
τον οριζόντιο της οδού Κρήτης. Σε δεύτερο πλάνο, διακρίνονται οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευµάτων (πρώην Ζάννου και Ρως).
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Λιµάνι, δεκαετία 1930
Ψαρόβαρκα στο ανατολικό τµήµα του λιµανιού. Στο βάθος δεσπόζουν οι κυλινδρόµυλοι «Ευαγγελίστρια».
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Λιµάνι, δεκαετία 1930
Ιστιοφόρο αγκυροβοληµένο στην ανατολική προκυµαία. ∆εξιά διακρίνεται το ξενοδοχείο «Αµέρικα»
ιδιοκτησίας οικογένειας Σαµαρτζή. Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1931.
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Περίοδος της «Λαϊκής Εξουσίας» του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) στην Καλαµάτα (9 Σεπτ. 1944 - 3 Μαρτίου 1945), χ.χρ.
Αχρονολόγητη φωτογραφία των πρώτων ηµερών της εγκαθίδρυσης της «Λαϊκής Εξουσίας» στην πόλη. Στην πρώτη σειρά µικρά κορίτσια
σχηµατίζουν, µε γράµµατα που φέρουν στο στήθος τους, τη λέξη ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πίσω τους ξεχωρίζουν πινακίδες µε συνθήµατα, όπως
«Ζήτω η ∆ηµοκρατία, ΕΠΟΝ», «Με τη ∆ηµοκρατία θα προκόψουµε οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά», «Είµαστε στο πλευρό των Μεγάλων Συµµάχων».
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Στις 6 Σεπτεµβρίου 1944 οι Γερµανοί αποχωρούν από

την πόλη της Καλαµάτας. Η εφ. Θάρρος στο φύλλο της
επόµενης ηµέρας χαιρετίζει το γεγονός µε το άρθρο
της «Η Καλαµάτα απηλευθερώθη». Αναφέρονται
συγκεκριµένα τα εξής: «Από της χθεσινής πρωΐας
η Καλαµάτα αναπνέει ελεύθερον αέρα. Οι Γερµανοί
ανεχώρησαν µέχρι και του τελευταίου στρατιώτου,
συµπτυσσόµενοι προς Βορράν. Η απελευθέρωσις
της πόλεως ανηγγέλθη διά της φιλαρµονικής µπάντας
η οποία περιερχοµένη, άµα το λυκαυγές, τας οδούς
επαιάνιζε διάφορα πατριωτικά θούρια. Συγχρόνως οι
κώδωνες των εκκλησιών ήχουν χαρµοσύνως, ενώ οι
άνδρες των Ταγµάτων διά τυφεκοβολισµών και ριπών
αυτοµάτων όπλων επανηγύριζον την απελευθέρωσιν
της Καλαµάτας. [...] Εν τω µεταξύ, κατόπιν σχετικής
διαταγής της Νοµαρχίας, η πόλις σηµαιοστολίσθη.
Εις το φρούριον, εις το Σύνταγµα και εις το
προσωρινόν ∆ιοικητήριον επί της Λεωφόρου του
Σιδηροδροµικού Σταθµού (µέγαρον Μασουρίδη)
κυµατίζει από χθες η Ελληνική σηµαία. Ο λαός µε
βιολιά, νταούλια, γραµµόφωνα και διάφορα όργανα
πανηγύριζε καθ’ ολην την χθεσινήν ηµέραν την
απελευθέρωσιν της Ελλάδος.» Προσθέτουµε ότι
µε την έλευση του ΕΛΑΣ στην πόλη οι Καλαµατιανές
εφηµερίδες ανέστειλαν την έκδοσή τους µέχρι τον
Μάρτιο του 1945, οπότε αποκαταστάθηκε η
κυβερνητική εξουσία.

Παρέλαση του Τάγµατος Ασφαλείας στην οδό Αριστοµένους, 6 Σεπτεµβρίου 1944
Το Τάγµα Ασφαλείας παρελαύνει µετά την απελευθέρωση της Καλαµάτας.
Πρώτος αριστερά ο Νικόλαος Θεοφάνους, ανθυπολοχαγός Πεζικού και διοικητής του Τάγµατος.
Η αναγνώριση έγινε από τον Νίκο Ζερβή, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Θεοφάνους.
Το Τάγµα Ασφαλείας περνά µπροστά από το εµπορικό κατάστηµα του Ιω. Π. Νασόπουλου και Σία,
στη συµβολή των οδών Αριστοµένους και 23ης Μαρτίου. Στον άνω όροφο του κτιρίου στεγαζόταν,
µέχρι τη δεκαετία του 1960, το Επαγγελµατικό-Βιοτεχνικό Επιµελητήριο.
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Έπαρση της ελληνικής σηµαίας στο προσωρινό ∆ιοικητήριο, 6 Σεπτεµβρίου 1944
Μετά την αποχώρηση των Γερµανών κατακτητών οι διορισµένες από τις δυνάµεις Κατοχής διοικητικές αρχές παρέµειναν στη θέση τους.
Η οικία Μασουρίδη επί της λεωφόρου Σιδηροδροµικού Σταθµού ορίστηκε ως προσωρινό ∆ιοικητήριο. Στη φωτογραφία, αριστερά της σηµαίας,
διακρίνεται ο φαρµακοποιός και τελευταίος κατοχικός δήµαρχος Καλαµάτας Ηλίας Γ. Καρατζάς.
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Οι αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. κατέλαβαν

την πόλη στις 9 Σεπτεµβρίου 1944.
Προηγήθηκαν αιµατηρές συµπλοκές
µε τους άνδρες των Ταγµάτων Ασφαλείας
και της χωροφυλακής. Στο πλαίσιο της
κατάληψης της πόλης, το κτίριο του
σηµερινού Επιµελητηρίου, έδρα της
χωροφυλακής επί γερµανικής κατοχής,
ανατινάχθηκε. Ο δήµαρχος Ηλίας
Καρατζάς µαζί µε άλλα µέλη της κατοχικής
διοίκησης αιχµαλωτίστηκαν, ενώ κάποιοι
άλλοι, όπως ο νοµάρχης ∆ηµήτριος
Περρωτής, διέφυγαν προς τον Μελιγαλά.
Την επόµενη µέρα, 10 Σεπτεµβρίου 1944,
έγινε η κηδεία των ανταρτών. Στο αρχείο
του Αλειφέρη διασώζεται µια µικρή σειρά
από φωτογραφίες που καταγράφουν την
οµαδική είσοδο χωρικών και ένοπλων
ανταρτών στην πόλη, προκειµένου να
συµµετάσχουν στο γεγονός. ∆ιασχίζουν
την οδό Μεσσήνης (σηµερινή οδό Αθηνών)
φέροντας σηµαίες και πλακάτ µε
επιγραφές, όπως «Ο λαός της Αµφείας
πανηγυρίζει την απελευθέρωση της
Καλαµάτας».

54

Project2:Layout 1

9/24/13

1:40 PM

Page 55

Οδός Μεσσήνης (Αθηνών), 10 Σεπτεµβρίου 1944
Χωρικοί µεταφέρουν νεκρό αντάρτη σε φορείο µε τη συνοδεία ένοπλων ανταρτών και ιερέα. Η φωτογραφία, όπως και αυτή της διπλανής σελίδας,
έχει τραβηχτεί στο ύψος του γηπέδου του Απόλλωνα (αριστερά της οδού, εκεί που σήµερα βρίσκεται το Παλαιό Νοσοκοµείο).
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Κηδεία των ανταρτών, 10 Σεπτεµβρίου 1944
Η ποµπή µε τις δώδεκα σορούς των ανταρτών ανηφορίζει στην οδό Υπαπαντής και στρίβει δεξιά
στην οδό Μητροπολίτη Μελετίου προς την πλατεία Φραγκόλιµνας, όπου θα γίνει η ταφή.
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Κηδεία των ανταρτών, 10 Σεπτεµβρίου 1944
Στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου έγινε η κηδεία των πεσόντων ανταρτών. ∆ιακρίνεται η ποµπή µε τα φέρετρα που εξέρχεται από το ναό.
Στην οδό Μητροπολίτη Μελετίου, την ώρα της ταφής, το παριστάµενο πλήθος γονατισµένο αποδίδει τιµή στους νεκρούς
(δεξιά φαίνεται το περιτοίχισµα του περιβόλου της Μονής Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης).
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Στις 11 Σεπτεµβρίου 1944 τελέσθηκε στην κεντρική πλατεία

δοξολογία για την απελευθέρωση της Καλαµάτας.
Οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ µίλησαν στον κόσµο
από τον εξώστη της οικίας Τσαπέκη (ή οικίας Αρβανίτη),
στην οποία παλαιότερα είχε στεγαστεί το γερµανικό
προξενείο. Όπως πληροφορούµαστε από την εφ. Ελεύθερη
Μεσσηνία, όργανο του ΕΑΜ, στο φύλλο της 13ης
Σεπτεµβρίου, ακολούθησε ο ορισµός «διά βοής»
της «Προσωρινής Λαϊκής Επιτροπής Καλαµάτας»
µε πρόεδρο τον Καλαµατιανό δικηγόρο Γεώργιο ∆άλλα.
Ο ∆άλλας είχε εκλεγεί, µαζί µε άλλους τρεις Καλαµατιανούς
(µεταξύ των οποίων και µία γυναίκα, η Μάχη Μαυροειδή)
ως εθνοσύµβουλος Καλαµάτας. Συµµετείχε στις
συνεδριάσεις του Εθνικού Συµβουλίου, που επικύρωσε την
ιδρυτική πράξη της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής
Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) ή «κυβέρνησης του βουνού»,
στο χωριό Κορυσχάδες Ευρυτανίας (14-27 Μαΐου 1944).
Ανήµερα της δοξολογίας, η Ελεύθερη Μεσσηνία καλούσε
το λαό της Καλαµάτας να δώσει το παρόν στο γεγονός:
«Το απόγευµα στις 4 1)2 η ώρα θα γίνει πανηγυρική και
µεγαλειώδη συγκέντρωση στην πλατεία (Γεωργίου) του
Λαού της Καλαµάτας και των χωριών. Στη συγκέντρωση
αυτή θα γίνει δοξολογία και συλλαλητήριο. Έτσι ο λαός
θα διατρανώσει επίσηµα και πανηγυρικά τη χαρά και τον
ενθουσιασµό του για το λυτρωµό του από τους ξένους
καταχτητές και τους ντόπιους φασίστες, που τόσο σκληρά
κι’ απάνθρωπα τον βασάνισαν. Στη συγκέντρωση αυτή, που
είναι πραγµατικά ιστορική, όλοι και όλες, άντρες, γυναίκες,
γέροι και παιδιά, να πάρουνε µέρος και να πληµµυρίσουνε
την πλατεία και τους δρόµους της Καλαµάτας.»

∆οξολογία για την απελευθέρωση της Καλαµάτας, 11 Σεπτεµβρίου 1944
Ο µητροπολίτης Οιτύλου και Γυθείου Χρυσόστοµος ∆ασκαλάκης χοροστατεί στη δοξολογία.
Βρετανοί αξιωµατικοί της συµµαχικής στρατιωτικής αποστολής στη Μεσσηνία.
Είκοσι ιερείς παρέστησαν στη δοξολογία.
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∆οξολογία για την απελευθέρωση της Καλαµάτας, 11 Σεπτεµβρίου 1944
Μπροστά από το ηµιτελές κτίριο Καράµπελα* είχε στηθεί εξέδρα διακοσµηµένη µε ταινίες-πανό, που έφεραν τις εξής επιγραφές:
«Ζήτω ο ηρωικός λαός της Καλαµάτας», «Λαός και ΕΛΑΣ ελευθέρωσαν την Καλαµάτα».
* Στο οικοδοµικό τετράγωνο που σήµερα περικλείεται δυτικά από την οδό Αριστοµένους, βόρεια από την οδό Πολυχάρους και νότια από την οδό Γεωργούλη.
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∆οξολογία για την απελευθέρωση της Καλαµάτας, 11 Σεπτεµβρίου 1944
Κόσµος συγκεντρωµένος στην κεντρική πλατεία, κάτω από την οικία Τσαπέκη. Στο κάτω µέρος της φωτογραφίας διακρίνεται πανό
µε την επιγραφή «Θάνατος στο Φασισµό». Στο βάθος ξεχωρίζει το Ζουµπούλειο (αρχικά κλινική του ιατρού Κων. Ζουµπούλη),
καθώς ο χώρος µεταξύ των οδών Αριστοµένους, Καίσαρη και Αναγνωσταρά είναι άκτιστος.
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Νότια άποψη της πλατείας Γεωργίου Β´, 11 Σεπτεµβρίου 1944
Πρώτο κτίριο αριστερά η ηµιτελής οικία Καράµπελα, µπροστά από την οποία είχε στηθεί η εξέδρα.
∆εξιά φαίνεται το ισόγειο του ξενοδοχείου «Ακταίον», στο οποίο στεγαζόταν το καφεστιατόριο «Ζάππειον».
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∆οξολογία για την απελευθέρωση της Καλαµάτας, 11 Σεπτεµβρίου 1944
Μικρά κορίτσια µε σηµαίες έξω από τον κινηµατογράφο «Έσπερο» και τη Λαϊκή Σχολή.
62

Project2:Layout 1

9/24/13

1:40 PM

Page 63

∆οξολογία για την απελευθέρωση της Καλαµάτας, 11 Σεπτεµβρίου 1944
Πανηγυρισµοί για την απελευθέρωση της πόλης µε σηµαίες και πινακίδες.
Η πινακίδα γράφει: «Ζήτω ο ΕΛΑΣ. Ζήτω η Λαϊκή ∆ηµοκρατία. Ανάπηροι Αλβανίας.»
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Μία από τις ελάχιστες φωτογραφίες του Αλειφέρη που παραπέµπουν
στις φρικαλεότητες των πρώτων εβδοµάδων που ακολούθησαν την
Απελευθέρωση. Η εκτύπωση που διαθέτουµε, φέρει χρονολογία «17 Σεπτεµβρίου
1944». Πιθανότατα η αναφερόµενη ηµεροµηνία δεν αφορά το χρόνο λήψης
της φωτογραφίας αλλά το ίδιο το γεγονός, δηλαδή το λιντσάρισµα
των 18 αιχµαλώτων του Μελιγαλά που έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία
της Καλαµάτας, το απόγευµα της 17ης Σεπτεµβρίου. Χρόνος λήψης
είναι µάλλον η επόµενη µέρα (18 Σεπτεµβρίου) και τόπος ο περιβάλλων
χώρος του Ι.Ν. του Αγ. Ιωάννη (Αβραµόγιαννη) της συνοικίας Αβραµιού,
όπου µεταφέρθηκαν τα πτώµατα.

Το στρατοδικείο του ΕΛΑΣ, 13 Σεπτεµβρίου 1944
Στις 13 Σεπτεµβρίου 1944 άρχισε η δίκη 28 ατόµων µε την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το δικαστήριο στεγάστηκε αρχικά στη Λαϊκή Σχολή
και την επόµενη µέρα µεταφέρθηκε στο κινηµατοθέατρο «Τριανόν». Αργά τη νύκτα της 14ης Σεπτεµβρίου εκδόθηκε η απόφαση σύµφωνα µε την
οποία 19 από τους κατηγορουµένους καταδικάστηκαν σε θάνατο. Τρεις µέρες µετά οι καταδικασθέντες, ανάµεσά στους οποίους ήταν και
ο πρώην δήµαρχος Ηλίας Καρατζάς, εκτελέστηκαν. Τα φωτογραφικά ντοκουµέντα αφορούν στην πρώτη µέρα της δίκης. Στη φωτογραφία
αριστερά, οι κατηγορούµενοι, συνοδευόµενοι από άνδρες του ΕΛΑΣ, εξέρχονται µετά τη δίκη από το κτίριο της Λαϊκής Σχολής.
Στα δεξιά, τα επτά µέλη του δικαστηρίου, τέσσερις στρατιωτικοί και τρεις λαϊκοί, φωτογραφίζονται στη δικαστική έδρα.
Εφ. Ελεύθερη Μεσσηνία, 14, 15, 17 Σεπτεµβρίου 1944, Ν. Ζερβή, Καλαµάτα-Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση, Καλαµάτα 2007, τ. ΣΤ ´, σ. 152-187
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Το στρατοδικείο του ΕΛΑΣ, 13 Σεπτεµβρίου 1944
Στο εσωτερικό της Λαϊκής Σχολής. Ο όρθιος άνδρας µε το πουκάµισο και το προτεταµένο χέρι είναι ο κατοχικός δήµαρχος Ηλίας Καρατζάς,
κατηγορούµενος για προδοσία.
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Στην εφ. Ελεύθερη Μεσσηνία, στο φύλλο της 26ης

Σεπτεµβρίου 1944, η Νοµαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας
του ΕΑΜ (ΕΑΜ-ΝΕΜ) δηµοσιεύει το ακόλουθο πρόγραµµα
για τον εορτασµό της ίδρυσης του ΕΑΜ: «Το πρόγραµµα
του γιορτασµού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ που
θα γίνει στις 27 του µήνα, καταρτίστηκε ως εξής:
1) Στις 10 το πρωί θα γίνει ∆οξολογία στο Μητροπολιτικό
Ναό (Υπαπαντή). Στην εκκλησία θα εκφωνηθή και
ο Πανηγυρικός της ηµέρας. Έπειτα θα γίνει κατάθεση
στεφάνου για τα θύµατα του αγώνα στους Τάφους των
αθανάτων νεκρών της µάχης της 9ης Σεπτέµβρη
(Αλσύλλιο Φραγκόλιµνας). 2) Στις 4.30 ´ το απόγευµα θα
γίνει στην αίθουσα του κινηµατοθεάτρου «Τριανόν»
διάλεξη µε θέµα: «Το εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα στην
Ελλάδα και στη Μεσσηνία ειδικώτερον». 3) Στις 8 το βράδυ
θα δοθεί θεατρική παράσταση από την Ε.Π.Ο.Ν. στην
αίθουσα του «Τριανόν» µε το έργο «Η ΠΑΤΡΙ∆Α» και στην
Πλατεία Γεωργίου θα γίνει λαϊκό πανηγυρικό γλέντι µε
τραγούδια, χορούς και παρελάσεις. Στον πιο πάνω
γιορτασµό προσκαλούνται µε ειδικές προσκλήσεις
Αντιπροσωπείες των ∆ιασυµµαχικών αποστολών,
τα Αρχηγεία της ΙΧ Ταξιαρχίας και του 9ου Συντάγµατος,
το Αρχηγείο του 9ου Εφ. Συν/τος, ο διοικητικός
Αντιπρόσωπος της Επαρχίας Καλαµάτας, το Προεδρείο
του Επαρχ. Συµβουλίου Καλαµάτας, ο ∆ιοικητής της
Υποδιοίκησης Εθνικής Πολιτοφυλακής, το Προεδρείο
της Λαϊκής Επιτροπής της πόλης της Καλαµάτας,
Αντιπροσωπείες των Κοµµάτων, Αντιπροσωπείες των
Εθνικοαπελευθερωτικών Οργανώσεων, οι Προϊστάµενοι
των Υπηρεσιών και Οργανισµών, τα Προεδρεία Συλλόγων,
Σωµατείων, Συνεταιρισµών. Προσκαλείται επίσης να λάβει
µέρος ολόκληρος ο Λαός της Πόλης της Καλαµάτας.
Ο σηµαιοστολισµός των καταστηµάτων και των σπιτιών
είναι προαιρετικός. 26-9-1944 (Από το Γραφείο της
ΝΕΜ)».
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Εορτασµός της τρίτης επετείου από την ίδρυση του ΕΑΜ, 27 Σεπτεµβρίου 1944
Κόσµος ανεβαίνει την οδό Υπαπαντής, προς τον οµώνυµο µητροπολιτικό ναό, όπου
θα τελεσθεί δοξολογία. Στο µέσο της πρώτης σειράς, τρίτος και τέταρτος από
αριστερά, διακρίνονται οι Ωρίων (Γιάννης Μιχαλόπουλος), καπετάνιος της
ΙΧ Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ, και Παναγιώτης Κωστόπουλος, αντισυνταγµατάρχης και
διοικητής της ΙΧ Ταξιαρχίας. Ο Κωστόπουλος βαδίζει µε τη βοήθεια µπαστουνιού,
καθώς είχε τραυµατισθεί στην επιχείρηση κατάληψης της Καλαµάτας.
Στη φωτογραφία της αριστερής σελίδας, κορίτσια µπροστά από τον µητροπολιτικό
ναό της Υπαπαντής κρατούν στεφάνια που προορίζονται για τους τάφους των
νεκρών ανταρτών στη Φραγκόλιµνα. ∆ίπλα στην είσοδο του ναού έχει τοιχοκολληθεί
η επιγραφή «Κανένας νέος, νέα και αητόπουλο έξω από τις γραµµές της ΕΠΟΝ».
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Εορτασµός της τρίτης επετείου από την ίδρυση του ΕΑΜ, 27 Σεπτεµβρίου 1944
Στην οδό Μητροπολίτη Μελετίου, µε σηµαίες και στεφάνια το πλήθος περιµένει συντεταγµένα
να αποτίσει τιµές στους νεκρούς αντάρτες που έχουν ταφεί στη Φραγκόλιµνα.
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Αλσύλλιο Φραγκόλιµνας, 27 Σεπτεµβρίου 1944
Ο πρόεδρος της Προσωρινής Λαϊκής Επιτροπής Καλαµάτας, Γεώργιος ∆άλλας, καταθέτει στεφάνι στους τάφους των ανταρτών.
Σε πρώτο πλάνο αρµατωµένος αντάρτης σε στάση προσοχής.
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«Μαυροσκούφηδες» στο ξενοδοχείο «ΡΕΞ», 18 Σεπτεµβρίου 1944
Ο καπετάνιος και διοικητής της ΙΙΙ Μεραρχίας Πελοποννήσου του ΕΛΑΣ, Άρης Βελουχιώτης
(Θανάσης Κλάρας), και η ακολουθία του, γνωστοί ως «µαυροσκούφηδες»,
έφθασαν στην Καλαµάτα στα µέσα Σεπτεµβρίου και κατέλυσαν στο ξενοδοχείο «ΡΕΞ».
Ο Βελουχιώτης µε τον Μητροπολίτη Ηλείας Αντώνιο, χ.χρ.
Ο Βελουχιώτης µε τον Μητροπολίτη Ηλείας Αντώνιο (Πολίτη), Πρόεδρο της ∆ιοικητικής Επιτροπής
Πελοποννήσου της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης
(∆ΕΠ-ΠΕΕΑ), σε αδιευκρίνιστο τόπο και χρόνο.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος στα γραφεία της ΕΑΜ-ΝΕΜ, 27 Σεπτεµβρίου 1944
Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ως αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, έφθασε στην Καλαµάτα το απόγευµα της ηµέρας
εορτασµού της επετείου ίδρυσης του ΕΑΜ και απηύθυνε χαιρετισµό στο συγκεντρωµένο πλήθος από τον εξώστη των γραφείων
της ΕΑΜ-ΝΕΜ. Ο ερχοµός του συµπίπτει µε την αναστολή της δράσης των στρατοδικείων και τον τερµατισµό των εκτελέσεων.
Μιχάλης Π. Λυµπεράτος, «Τα γερµανικά αντίποινα, τα Τάγµατα Ασφαλείας και ο ΕΛΑΣ. Η περίπτωση της Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου στην
Κατοχή», στο Γιάννης Καρακατσιάνης (επιµ.), Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950, εκδ. Αλφειός/Σύνδεσµος Φιλολόγων Μεσσηνίας, 2009, σ. 61-102
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Στα γραφεία της ΕΑΜ-ΝΕΜ, 27 Σεπτεµβρίου 1944
Στην οικία Μασουρίδη στεγάστηκαν τα γραφεία της Νοµαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ-ΝΕΜ). Το πανό µε το σύνθηµα
«Επιβίωση του Λαού. Λευτεριά-Λαοκρατία. ΕΑΜ» κοσµούσε την πρόσοψη του κτιρίου σε όλη τη διάρκεια της περιόδου της «Λαϊκής Εξουσίας», δηλαδή µέχρι το Μάρτιο
του 1945. Στην αριστερή φωτογραφία, ο καπετάτιος του ΕΛΑΣ Ωρίων (Γιάννης Μιχαλόπουλος) µιλά στο συγκεντρωµένο πλήθος. ∆ίπλα του (πρώτος και δεύτερος από
τα δεξιά) διακρίνονται ο συνταγµατάρχης Παναγιώτης Κωστόπουλος και ο πρόεδρος της Επιτροπής Πόλης, Γεώργιος ∆άλλας.
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Εορτασµός της τρίτης επετείου ίδρυσης του ΕΑΜ, 27 Σεπτεµβρίου 1944
Πλήθος συγκεντρωµένο κάτω από τα γραφεία της ΕΑΜ-ΝΕΜ για τον εορτασµό της επετείου του ΕΑΜ.
Σε πινακίδες που κρατούν διαβάζουµε: «Θάνατος στο φασισµό – λευτεριά στο λαό»,
«Ζήτω το ΕΑΜ, ΕΠΟΝ», «Οι λαϊκές ελευθερίες είναι ιερές και απαραβίαστες».
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Οδός Αριστοµένους, 27 Σεπτεµβρίου 1944
Ξυπόλυτα παιδιά «παρελαύνουν» πάνω στις ράγες του τραµ µπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Σε πρώτο πλάνο, δεξιά, ίσως, η δασκάλα τους.
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Εορτασµός της 28ης Οκτωβρίου, πλατεία Υπαπαντής, 28 Οκτωβρίου 1944
Ο συνταγµατάρχης Πιέρρος Πετροπουλάκης (δεύτερος από αριστερά), αντιπρόεδρος της ∆ιοικητικής Επιτροπής
Πελοποννήσου της ΠΕΕΑ, προσέρχεται στον Ι. Ν. της Υπαπαντής για τη δοξολογία. Στα αριστερά έχει παραταχθεί
ναυτικό άγηµα του αντιτορπιλλικού «Σφενδόνη», το οποίο είχε καταπλεύσει στην Καλαµάτα στις 10 Οκτωβρίου.
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Στο εσωτερικό των γραφείων της ΕΑΜ-ΝΕΜ, 28 Οκτωβρίου 1944
Από αριστερά προς τα δεξιά φωτογραφίζονται οι Αλέκος Μπούσιος, γραµµατέας της Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΕΑΜ, Νικόλαος ∆αµασκηνός,
αντιπλοίαρχος, διοικητής ναυτικής βάσης Μεσσηνίας, ταγµατάρχης Maitland, διοικητής του Βρετανικού τµήµατος Καλαµάτας,
Μητροπολίτης Ηλείας Αντώνιος, πρόεδρος ∆ΕΠ-ΠΕΕΑ, Πιέρρος Πετροπουλάκης συνταγµατάρχης ε. α., αντιπρόεδρος ∆ΕΠ-ΠΕΕΑ,
Νικόλαος Ρίτσος, πλωτάρχης Βασιλικού Ναυτικού, κυβερνήτης αντιτορπιλικού «Σφενδόνη», Παναγιώτης Κωστόπουλος,
αντισυνταγµατάρχης, διοικητής της ΙΧ Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ, και Γιάννης Βουρνάς (;), µέλος της ∆ΕΠ-ΠΕΕΑ.
Για την αναγνώριση των προσώπων, βλ. Ν. Ζερβή, Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση, τ. ΣΤ ´, Καλαµάτα 2007, σ .343.
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Στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο, 28 Οκτωβρίου 1944
Στρατιωτικός χαιρετισµός στους τάφους των Άγγλων στρατιωτών, όπου εψάλη επιµνηµόσυνη δέηση.
Παιδιά µε παραδοσιακές στολές στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καλαµάτας.

Παρέλαση στην οδό Αριστοµένους, 28 Οκτωβρίου 1944
Στην παρέλαση έλαβαν µέρος τµήµατα του 8ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ, µία διµοιρία ναυτών του ελληνικού
πολεµικού ναυτικού, αγγλικό τµήµα στρατού, επονίτες και επονίτισσες, τα σχολεία της πόλης και τ’ αητόπουλα.
Στη φωτογραφία εν µέσω δύο ανταρτών παρελαύνει ο διοικητής του ΙΙ Τάγµατος του 8ου Συντάγµατος,
λοχαγός Γεώργιος Αρετάκης, γνωστός µε το ψευδώνυµο «Σφακιανός», λόγω της κρητικής του καταγωγής.
Ν. Ζερβής, Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση, τ. ΣΤ ´, Καλαµάτα 2007, σ. 341
Ο Μητροπολίτης Ηλείας Αντώνιος επιθεωρεί την παρέλαση. ∆ίπλα του, στα δεξιά, ο αντισυνταγµατάρχης
Παναγιώτης Κωστόπουλος και πίσω του αριστερά ο συνταγµατάρχης ε. α. Πιέρρος Πετροπουλάκης.
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Ποδοσφαιρικός αγώνας στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, 5 Νοεµβρίου 1944
Το απόγευµα της 5ης Νοεµβρίου αναµετρήθηκαν στο γήπεδο του Μεσσηνιακού οι ποδοσφαιρικές οµάδες του βρετανικού στρατού
και του Συλλόγου των Φιλοπροόδων Νέων Καλαµάτας. Ο αγώνας έληξε υπέρ της οµάδας του Συλλόγου των Φιλοπροόδων Νέων µε αποτέλεσµα 4:2.
Στην αριστερή φωτογραφία, έχουν παραταχθεί η ποδοσφαιρική οµάδα των Άγγλων (αριστερά) και η οµάδα του Συλλόγου των Φιλοπροόδων Νέων (δεξιά).
Εφ. Ελεύθερη Μεσσηνία, 4, 7 Νοεµβρίου 1944

Έλληνες και Βρετανοί αξιωµατικοί παρακολουθούν τον αγώνα. Στην πρώτη σειρά, έκτος από αριστερά, ο αντιπλοίαρχος
του Βασιλικού Ναυτικού Νικόλαος ∆αµασκηνός, και όγδοος ο βρετανός ταγµατάρχης Daniel McΚenzie.
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Επιµνηµόσυνη δέηση για τους πεσόντες Eπονίτες της Καλαµάτας, 5 Νοεµβρίου 1944
Το πρωί της 5ης Νοεµβρίου, στην κεντρική πλατεία, µπροστά από τα γραφεία της Κτηµατικής Αδελφότητας
και το ξενοδοχείο «Ακταίον», είχε στηθεί κενοτάφιο στη µνήµη των νεκρών. Πάνω στο κενοτάφιο υπήρχε η επιγραφή:
«Ο θάνατός Σας µας παραδειγµατίζει, εµψυχώνει, καθοδηγεί.»
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Τα γραφεία του ΚΚΕ στο κτίριο Βαρβουτσή επί της οδού Αριστοµένους, 18 Νοεµβρίου 1944
Στα γραφεία του ΚΚΕ (Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος) είχε αναρτηθεί πανό για τον εορτασµό
της 26ης επετείου από την ίδρυση του κόµµατος. Η Ελεύθερη Μεσσηνία, στο φύλλο της ίδιας µέρας, αφιερώνει
µια σύντοµη αναφορά στο γεγονός, σηµειώνοντας ότι το ΚΚΕ είναι «ένα από τα κόµµατα που συµµετέχουν
στο ΕΑΜ». Στον τοίχο, κάτω δεξιά, διαβάζουµε: «[αντιαεροπορικό] καταφύγιον διά το κοινόν άτοµα 400».
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Οδός Αριστοµένους, 18 Νοεµβρίου 1944
Στο ύψος της οικίας Μακροπούλου-Αλειφέρη ( στη συµβολή των οδών Αριστοµένους και Κολοκοτρώνη) υψώνεται πανό
του ΚΚΕ στα αγγλικά. Σε ελληνική µετάφραση αποδίδεται ως εξής: «Για την 26η επέτειο της ίδρυσης του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος της Ελλάδας χαιρετίζουµε τους µεγάλους µας συµµάχους, Άγγλους, Ρώσους, Αµερικανούς. ΚΚΕ».
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Συλλαλητήριο για τα ∆εκεµβριανά, 9 ∆εκεµβρίου 1944
Η πορεία των διαδηλωτών περνά από τη λεωφόρο ΕΛΑΣ, όπως είχε ονοµαστεί από την εαµική εξουσία
η κεντρική οδός Αριστοµένους. Πάνω από το ξενοδοχείο «ΡΕΞ», όπου άλλοτε υπήρχε η ονοµασία του
ξενοδοχείου, έχουν αναρτηθεί τα αρχικά ΕΑΜ (στο πάνω µέρος της φωτογραφίας, λίγο δεξιά από το µέσο).
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Συλλαλητήριο για τα ∆εκεµβριανά, 9 ∆εκεµβρίου 1944
Στην κεντρική πλατεία, κάτω από τα γραφεία της ΕΑΜ-ΝΕΜ, το συγκεντρωµένο πλήθος διαδηλώνει
µε συνθήµατα κατά του Άγγλου στρατηγού Σκόµπι και υπέρ της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ.
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Στράτευση νέων εθελοντών ανταρτών στον ΕΛΑΣ, 21 ∆εκεµβρίου 1944
Νέοι εθελοντές αντάρτες του 9ου Συντάγµατος Καλαµάτας παρελαύνουν στην οδό ΕΛΑΣ (Αριστοµένους) µπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο στρατόπεδο, περνώντας από τις οδούς Καίσαρη, Φαρών και Λακωνικής.
Νεαρή αντάρτισσα και νεαρός αντάρτης σε στάση προσοχής µπροστά από το ηρώο του στρατοπέδου του 9ου Συντάγµατος.
84

Project2:Layout 1

9/24/13

1:41 PM

Page 85

Στράτευση νέων εθελοντών ανταρτών στον ΕΛΑΣ, 21 ∆εκεµβρίου 1944
Στο στρατόπεδο του 9ου Συντάγµατος συγκεντρώθηκαν νέοι και νέες, εθελοντές και εθελόντριες του ΕΛΑΣ,
µε σκοπό να µεταβούν στην Αθήνα και να ενισχύσουν τις εκεί εαµικές δυνάµεις.
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Συλλαλητήριο κατά της κυβέρνησης Νικ. Πλαστήρα, 14 Ιανουαρίου 1945
Οµιλητής του ΕΑΜ (ίσως ο Βαγγέλης ∆ηµητρακόπουλος) µιλά στον συγκεντρωµένο κόσµο από τον εξώστη της ΕΑΜ-ΝΕΜ.
Το πολεµικό κλίµα των ηµερών υπογραµµίζουν τα µεγάλα πλακάτ της ΕΠΟΝ στην πρόσοψη του κτιρίου.
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Μπροστά από το φαρµακείο του εκτελεσθέντος δηµάρχου Καλαµάτας Ηλία Γ. Καρατζά στην οδό Αριστοµένους, 14 Ιανουαρίου 1945
Τα παιδιά µε τα λευκά χωνιά διέτρεχαν την πόλη, ενηµερώνοντας και προπαγανδίζοντας. Το πλακάτ µε τον Πλαστήρα ως µαύρο γάτο
και την επιγραφή: «Τον γνωρίζετε; Θέλει να κυβερνήση την Ελλάδα» πρωτοεµφανίστηκε στο συλλαλητήριο της 14ης Ιανουαρίου,
όπως µας πληροφορεί η εφ. Ελεύθερη Μεσσηνία (16 Ιανουαρίου): «Χιλιάδες λαού άρχισαν να καταφθάνουν συντεταγµένα έξω από τα γραφεία
της ΝΕΜ του ΕΑΜ, στην πλατεία Τριανόν. Πρώτη κατέφθασε η ανατολική πόλη µε πλήθος πλακάτ και µε µια επιτυχηµένη καρικατούρα
του Πλαστήρα ως ‘‘Μαύρου γάτου’’, που σκόρπισε ακράτητα γέλοια κι’ ενθουσιασµό».
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Συνθήµατα κατά των Βρετανών σε διάφορα σηµεία της πόλης, Φεβρουάριος 1945
Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν λίγο πριν από τον ερχοµό του ελληνικού και συµµαχικού στρατού και τον τερµατισµό της εξουσίας του ΕΑΜ.
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Στη συµβολή των οδών Αριστοµένους και Καίσαρη, 15 Φεβρουαρίου 1945
Το παντοπωλείο του Πότη Τσίχλη κοσµούν επιγραφές και συνθήµατα υπέρ του ΑΚΕ (Αγροτικού Κόµµατος Ελλάδος) και κατά του Βρετανού
στρατηγού Σκόµπι που πρωτοστάτησε στα γεγονότα των ∆εκεµβριανών στην Αθήνα. Στη φωτογραφία εµφανίζεται ο Χρήστος Αλειφέρης
µε κοστούµι, ρεπούµπλικα και πανωφόρι στο αριστερό του χέρι.
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Μνηµόσυνο για τα θύµατα του Αγώνα και παρέλαση στην οδό Αριστοµένους, 4 Φεβρουαρίου 1945
Μετά την επιµνηµόσυνη δέηση που πραγµατοποιήθηκε στον Ι. Ν. της Υπαπαντής, τα τµήµατα του ΕΛΑΣ µε επικεφαλής
τη Φιλαρµονική παρέλασαν στην οδό ΕΛΑΣ (Αριστοµένους). Την παρέλαση επιθεώρησαν (από αριστερά προς τα δεξιά)
ο Γιάννης Μιχαλόπουλος (Ωρίων), καπετάνιος του ΕΛΑΣ, ο αντισυνταγµατάρχης Παναγιώτης Κωστόπουλος, διοικητής
του ΙΧ Συντάγµατος του ΕΛΑΣ, και ο Νικόλαος Παπασταµατιάδης, συνταγµατάρχης, διοικητής της ΙΙΙ Μεραρχίας.
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Μνηµόσυνο για τα θύµατα του Αγώνα, 4 Φεβρουαρίου 1945
Μπροστά από το ξενοδοχείο «Ακταίον» και τα γραφεία της ΕΑΜ-ΝΕΜ είχε στηθεί κενοτάφιο στη µνήµη των νεκρών. «...Κατέθεσαν στεφάνια
µε ανάλογες προσφωνήσεις ο ΕΛΑΣ, οι εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις, οι λαϊκές αρχές και τα θύµατα [...] Κατόπιν γονάτισαν όλοι
σε σιγή 3 λεπτών προς τιµήν των νεκρών και µέσα σε συγκρατηµένη συγκίνηση η φιλαρµονική παιάνισε το πένθιµο εµβατήριο....».
Εφ. Ελεύθερη Μεσσηνία, 6 Φεβρουαρίου 1945
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Εορτασµός της Β´ επετείου από την ίδρυση της ΕΠΟΝ,
23 Φεβρουαρίου 1945
Στην κεντρική πλατεία Γεωργίου Β´, ο κόσµος γονατίζει
στη µνήµη όσων χάθηκαν. Ξεχωρίζουν τα κορίτσια µε τα
λευκά φορέµατα που φέρουν τα γράµµατα της ΕΠΟΝ
στο στήθος.
Ο πρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής της πόλης,
Γεώργιος ∆άλλας, προσέρχεται για να καταθέσει στεφάνι
στο κενοτάφιο που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία.
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Πανηγυρικό πανό και επιγραφές για τη Β´ επέτειο από την ίδρυση της ΕΠΟΝ
Η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της Κατοχής, στις 23 Φεβρουαρίου 1943, σε µυστική σύσκεψη αντιπροσώπων
νεανικών οργανώσεων της εποχής. Η Οµοσπονδία Κοµµουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ), µε µηχανισµό και εµπειρία δράσης σε συνθήκες
παρανοµίας, ήταν η ισχυρότερη από τις οργανώσεις νεολαίας που συναποτέλεσαν την ΕΠΟΝ. Υπό την καθοδήγηση του ΕΑΜ, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
από την ίδρυσή της, η ΕΠΟΝ έγινε η σηµαντικότερη και µεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση νεολαίας αλλά και η µαζικότερη, βασισµένη σε εθελοντική
ένταξη, οργάνωση νέων του ελληνικού χώρου. Με εκτεταµένο δίκτυο τοπικών οργανώσεων δεν κάλυπτε µόνο τις µεγάλες πόλεις αλλά και το µεγαλύτερο
µέρος της ελληνικής υπαίθρου. Σηµαντική ήταν η συµµετοχή της στην ένοπλη αντίσταση µέσα από τις γραµµές του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού
Στρατού (ΕΛΑΣ).
∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος – Ευδοκία Ολυµπίτου, Αρχείο του Κεντρικού Συµβουλίου της ΕΠΟΝ, Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και ευρετήρια,
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας – Γ.Γ. Νέας γενιάς/Κέντρο Νεοελληνικών ερευνών Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2000

Θεατρική παράσταση της ΕΠΟΝ στο κινηµατοθέατρο «Τριανόν», 21 ∆εκεµβρίου 1944
Η ΕΠΟΝ Καλαµάτας είχε έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και συχνά διοργάνωνε θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικές βραδιές. Μια τέτοια βραδιά
διοργανώθηκε µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση των εαµικών δυνάµεων στις οδοµαχίες της Αθήνας.
Εορτασµός Β´ επετείου από την ίδρυση της ΕΠΟΝ, 23 Φεβρουαρίου 1945

Νεαρά κορίτσια φωτογραφίζονται, ίσως λίγο πριν από την παρέλαση που πραγµατοποιήθηκε στις κεντρικές οδούς της πόλης εκείνη την ηµέρα.
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Προκήρυξη του ΕΑΜ στη συµβολή
των οδών Αριστοµένους και
Καίσαρη, 11 Σεπτεµβρίου 1944
Το άνοιγµα των σχολείων και
ο επισιτισµός των κατοίκων ήταν
τα κύρια θέµατα που απασχόλησαν
την Προσωρινή Λαϊκή Επιτροπή Πόλης
ήδη από την πρώτη συνεδρίασή της,
στις 13 Σεπτέµβρη 1944.
Αρχείο ∆ήµου Καλαµάτας,
ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Μεσσηνίας

«Αετόπουλα» µπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος, 18 Νοεµβρίου 1944
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας µέχρι 14 ετών που εντάσσονταν στο ΕΑΜ, ονοµάζονταν «αετόπουλα».
Εδώ οµάδα «αετόπουλων» κρατούν πινακίδες και πανό µε αφορµή την 26η επέτειο του ΚΚΕ.
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Συµµετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη Β´ Επέτειο από την ίδρυση της ΕΠΟΝ.
«Αετόπουλα» έξω από το κινηµατοθέατρο «Τριανόν», 23 Φεβρουαρίου 1945
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Υποδοχή των ελληνικών και βρετανικών πλοίων, 28 Φεβρουαρίου 1945
Ο κόσµος είχε συγκεντρωθεί στην ανατολική προκυµαία, µπροστά από το ξενοδοχείο «Αµέρικα», για να υποδεχτεί το ελληνικό
τορπιλοβόλο «Σφενδόνη» και βρετανικά πολεµικά πλοία. Οι κυβερνητικές και οι συµµαχικές στρατιωτικές δυνάµεις
είχαν αποχωρήσει από την πόλη µετά τα γεγονότα των ∆εκεµβριανών και επέστρεψαν πίσω µετά από δύο µήνες περίπου.
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Υποδοχή των ελληνικών και βρετανικών πλοίων, 28 Φεβρουαρίου 1945
Με πλακάτ και βρετανικές σηµαίες οπαδοί του ΕΑΜ διέρχονται την οδό Μιαούλη, κατευθυνόµενοι προς το λιµάνι (στα αριστερά φαίνεται το κτίριο
του Λιµενικού Ταµείου). Στις πινακίδες διαβάζουµε τα συνθήµατα: «∆ηµοψήφισµα. Εκλογές. ΕΑΜ», «Κυβέρνηση πραγµατικής εθνικής ενότητας»,
«Οι εθνοφύλακες παιδιά του λαού πρέπει να σταθούν εγγυητές των ελευθεριών».
Οι «εθνικόφρονες», όπως αυτοχαρακτηρίζονται οι αντίπαλοι του ΕΑΜ, κατεβαίνουν την οδό Φαρών κρατώντας πινακίδα µε την επιγραφή
«Θέλουµε Μεγάλη Ελλάδα» και εικόνα του βασιλιά Γεωργίου Β´ (στο µέσο περίπου της φωτογραφίας). Από το συγχρωτισµό των οπαδών του ΕΑΜ
και των αντιφρονούντων σε αυτό προέκυψε ένταση και οι αρχές της πόλης επενέβησαν διαλύοντας τους διαδηλωτές. Ένα άτοµο από την οµάδα
των «εθνικοφρόνων» συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερο την επόµενη ηµέρα.
Εφ. Ελεύθερη Μεσσηνία, 1 Μαρτίου 1945 και Ν. Ζερβής, Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση, τ. Ζ ´, Καλαµάτα 2010, σ. 305-312
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Η άφιξη τάγµατος του βρετανικού στρατού και του διορισµένου από την κυβέρνηση νοµάρχη

Γεωργίου Βραχνού, στις 3 Μαρτίου του 1945, σηµατοδοτεί το τέλος της «Λαϊκής Εξουσίας»
και την παράδοση της διοίκησης στις κυβερνητικές και βρετανικές αρχές. Η εαµική πλευρά είχε
προετοιµάσει επίσηµη υποδοχή στην οδό Αριστοµένους, ενώ οι «εθνικόφρονες» προϋπάντησαν
τους συµµάχους στη δυτική είσοδο της πόλης, στο ύψος του γηπέδου του Απόλλωνος (στο χώρο
του σηµερινού Παλαιού Νοσοκοµείου). Και στις δύο περιπτώσεις οι προετοιµασίες διεξήχθησαν
υπό τη στενή επίβλεψη των Άγγλων, οι οποίοι χωροθέτησαν µε απόλυτη αυστηρότητα τους τόπους
διεξαγωγής των δύο «υποδοχών», προβλέποντας µάλιστα ως «ουδέτερη ζώνη» το άνω τµήµα της οδού
Αριστοµένους. Στην εφ. Ελεύθερη Μεσσηνία (3 Μαρτίου 1945) συνιστάται «η απόλυτη πειθαρχία
και η τήρηση της τάξης», «γιατί σ’ άλλο µέρος θα συγκεντρωθούν άλλων φρονηµάτων πολίτες».
Η αντίπαλη πλευρά εκφράζεται µέσα από προκηρύξεις «προς τον Μεσσηνιακόν Λαόν», όπως αυτή
που ακολουθεί: «Τα Βρεττανικά Στρατεύµατα (επίλεκτον σώµα) έρχονται εις την πόλιν µας σήµερον
Σάββατον. Καλείται όθεν σύµπας ο ΕΘΝΙΚΟΦΡΩΝ Λαός όπως µετάσχη της υποδοχής και διαδηλώση
την λατρείαν και την ευγνωµοσύνην του προς τους ερχοµένους ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΑΣ. Τη ευγενεί
πρωτοβουλία του κ. Μακένζυ, όστις κατ’ επανάληψιν ευηρεστήθη να δεχθή την Επιτροπήν µας,
και προς αποσόβησιν παντός εκτρόπου ελήφθησαν από µέρους των Αγγλικών Αρχών όλα τα αναγκαία
µέτρα διά την απόλυτον τήρησιν της τάξεως και την εξασφάλισιν της ησύχου και εν ασφαλεία
διενεργείας της υποδοχής. Κατόπιν συνεννοήσεως τη εγκρίσει του κ. Μακένζυ το πρόγραµµα
της υποδοχής καθωρίσθη ως εξής: Τόπος συγκεντρώσεως των ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ωρίσθη η ΠΛΑΤΕΙΑ
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ και 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ. Χρόνος: η πρωΐα της σήµερον Σάββατον. Της ακριβούς ώρας
αναγγελθησοµένης διά κωδωνοκρουσιών. Εκείθεν εν σώµατι ολόκληρος ο Λαός διά της ΓΕΦΥΡΑΣ
του ΠΑΝΘΕΟΥ θα περάση εις την δυτικήν όχθην του ΝΕ∆ΟΝΤΟΣ προς την οδόν ΜΕΣΣΗΝΗΣ,
την οποίαν θα ακολουθήση µέχρι του σηµείου όπου θα υπάρχη η Αψίς. Εκεί θα σταµατήσουν
τα στρατεύµατα και θα γίνη η δεξίωσις και ο χαιρετισµός των αφικνουµένων. Μετά ταύτα τα Βρεττανικά
Αυτοκίνητα θα προχωρήσουν προς την πόλιν ο δε Λαός θα τα συνοδεύση µέχρι της γέφυρας
ΣΤΑMAΤΕΛΑΚΗ (Ιονικής Τραπέζης) της οποίας γέφυρας απαγορεύεται απολύτως η διάβασις.
Εν συνεχεία ολόκληρος ο Λαός διά της ιδίας οδού δηλαδή διά της ΓΕΦΥΡΑΣ του ΠΑΝΘΕΟΥ µόνον
θα επανέλθη εις την Πλατείαν 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ και ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ. Ακολούθως θα γίνη επί τόπου διάλυσις.
[...] Κατόπιν εντόνου συστάσεως των Βρετταν. Αρχών και υπό την προσωπικήν ευθύνην των µελών
της Επιτροπής η υποδοχή δέον να έχη χαρακτήρα απλής δεξιώσεως µόνον. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ όθεν
πάσα εκδήλωσις Πολιτειακών, Πολιτικών ή κοινωνικών πεποιθήσεων και φρονηµάτων ως επίσης
και αι εικόνες της Α.Μ. του Βασιλέως και πάσα υπέρ Αυτού εκδήλωσις. Τα µόνα συνθήµατα θα είναι:
ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ, ΖΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟΙ, ΖΗΤΩ Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ, ΖΗΤΩ
Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΖΗΤΩ Ο ΜΕΓΑΣ ΤΣΩΡΤΣΙΛ, ΖΗΤΩ Ο ΣΚΟΜΠΥ, ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
(Σηµείωση: Ο χώρος από της Ιονικής Τραπέζης µέχρι του Ξενοδ. «Βασιλικόν» και όλοι οι παράλληλοι
δρόµοι θα είναι ουδετέρα ζώνη εις την οποίαν ουδείς δικαιούται να κινήται.), Καλάµαι, 3)3)1945,
Η Επιτροπή της υποδοχής εξ όλων των τάξεων της πόλεως Καλαµών».

Αρχείο ∆ηµ. Τσάκαλου, ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Μεσσηνίας
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Συγκέντρωση των «εθνικοφρόνων» στην οδό 23ης Μαρτίου, 3 Μαρτίου 1945
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Υποδοχή του βρετανικού στρατού από τους «εθνικόφρονες», 3 Μαρτίου 1945
Τόπος συγκέντρωσης ήταν η πλατεία Υπαπαντής. Το ρολόι της εκκλησίας δείχνει 3 µ.µ. και η άφιξη
του συµµαχικού στρατού, σύµφωνα µε την εφ. Ελεύθερη Μεσσηνία, πραγµατοποιήθηκε στις 4.30 µ.µ.
Η ποµπή των «εθνικοφρόνων» διαβαίνει την οδό Μεσσήνης (Αθηνών), καθ’ οδόν για το γήπεδο του Απόλλωνα.
Μία οµάδα φέρει πινακίδα µε την επιγραφή «Κοινότητα Μαδένης».
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Υποδοχή του βρετανικού στρατού από τους «εθνικόφρονες», 3 Μαρτίου 1945
Η υποδοχή των βρετανικών στρατευµάτων από τους «εθνικόφρονες» έγινε στην οδό Μεσσήνης (Αθηνών), στο ύψος
του γηπέδου του Απόλλωνα (εκεί που σήµερα βρίσκεται το Παλαιό Νοσοκοµείο). Στο σηµείο αυτό είχε κατασκευαστεί
αψίδα µε την επιγραφή στα αγγλικά: «Welcome our Liberators» («Καλωσορίσατε, Ελευθερωτές µας»).
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Υποδοχή των βρετανικών στρατευµάτων από το ΕΑΜ, 3 Μαρτίου 1945
Στην οδό Αριστοµένους, στο ύψος της Τράπεζας της Ελλάδος, είχε στηθεί από τις εαµικές αρχές αψίδα υποδοχής.
Σύµφωνα µε την Ελεύθερη Μεσσηνία (4 Μαρτίου): «...Τµήµατα βρεττανικής Αστυνοµίας είχαν έγκαιρα αναλάβει
την τήρηση της τάξης. Μπροστά στην αψίδα είχαν παραταχθεί σε δύο στίχους κανιφόρες µε λουλούδια και κορίτσια
ντυµένα µε εθνικές φορεσιές. Εκεί ανέµενε τον κ. Νοµάρχη εαµική αντιπροσωπεία καθώς και επιτροπή του Λαού
για να του ευχηθεί το ‘‘καλώς ήλθε’’. Ολόκληρος ο χώρος από το Πραχτορείο Παπαχρήστου µέχρι το ξενοδοχείον
«Ακταίον» όπου έχουν τώρα εγκατασταθεί τα Γραφεία της ΝΕΜ του ΕΑΜ είχε κατακλυσθεί από δηµοκράτες».
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Υποδοχή των βρετανικών στρατευµάτων από το ΕΑΜ, 3 Μαρτίου 1945
Βρετανικά καµιόνια διέρχονται την εαµική αψίδα στην οδό Αριστοµένους µε κατεύθυνση την οικία Μασουρίδη,
όπου εγκαταστάθηκαν οι νέες διοικητικές αρχές.
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Υποδοχή των βρετανικών στρατευµάτων από το ΕΑΜ, 3 Μαρτίου 1945
Η βρετανική µπάντα ανακρούει τους εθνικούς ύµνους της Μ. Βρετανίας και της Ελλάδας στη λεωφόρο Σιδηροδροµικού Σταθµού.
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Η παρουσία των Άγγλων στην πόλη
Έλληνες και Βρετανοί αξιωµατικοί µαζί µε τον Χρήστο Αλειφέρη (δεύτερος από δεξιά) στην ανατολική προκυµαία, χ. χρ.
Βρετανικά τεθωρακισµένα παρελαύνουν στην οδό Αριστοµένους κατά τον εορτασµό της συµµαχικής νίκης
κατά του ναζισµού στις 8 Μαΐου 1945.
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Άφιξη τάγµατος της Ελληνικής Εθνοφυλακής, 7 Μαρτίου 1945
Το τάγµα της Ελληνικής Εθνοφυλακής, δυναµικότητας 700 ανδρών, περνά από την οδό Αριστοµένους,
όπου είχε ετοιµασθεί εκδήλωση υποδοχής.
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Εορτασµός της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, 25 Μαρτίου 1945
Μετά τη δοξολογία για τον εορτασµό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, ο νοµάρχης Μεσσηνίας Γ. Βραχνός
(µε το ηµίψηλο καπέλο στα χέρια) κατηφορίζει την οδό Υπαπαντής. Ακολουθούν αξιωµατικοί του ελληνικού
και βρετανικού στρατού και του ναυτικού. Σε πρώτο πλάνο διακρίνονται οι ράγες του τραµ.
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Λιτανεία κατά την εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου 1947
Ενώ µαίνεται ο Εµφύλιος και οι πληγές της Κατοχής δεν έχουν ακόµη επουλωθεί, η πόλη προσπαθεί να βρει τους ρυθµούς της.
Το 1947 παραβρέθηκε στην εορτή της Υπαπαντής ο αρχηγός των Εθνικών Φιλελευθέρων και υπουργός ∆ηµοσίων Έργων στην κυβέρνηση
∆ηµ. Μαξίµου, Στυλιανός Γονατάς. Στη φωτογραφία η θρησκευτική ποµπή µόλις ξεκινά από την οδό Υπαπαντής. Στην πρώτη σειρά
διακρίνονται οι Μητροπολίτες Μεσσηνίας Χρυσόστοµος ∆ασκαλάκης, Αττικής και Μεγαρίδος Ιάκωβος, Πατρών Θεόκλητος και Ζιχνών
Κύριλλος και ακολουθούν οι επίσηµοι. Αριστερά, οι παλαιές οικίες µε τις κεραµοσκεπές κατεδαφίστηκαν στη δεκαετία του 1950
για τη διεύρυνση της πλατείας του µητροπολιτικού ναού.
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Λιτανεία κατά την εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου 1947
Επίσηµοι στην οδό Αριστοµένους. Στην πρώτη σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά, διακρίνουµε τον νοµάρχη Μεσσηνίας Νέζερ,
τον Στυλιανό Γονατά, αρχηγό των Εθνικών Φιλελευθέρων και υπουργό ∆ηµοσίων Έργων, τον δήµαρχο Καλαµάτας
Βασίλειο Παλαµάρα, τον βουλευτή Μεσσηνίας Νάσο Περρωτή. Παρίσταντο επίσης οι βουλευτές ∆. Κούτσικας,
∆ηµ. Λαντζούνης και από «τη µαρτυρική Μακεδονία» ο βουλευτής Θ. Οικονόµου.
Εφ. Σηµαία, 4 Φεβρουαρίου 1947

Στην οδό Φαρών η µαθητιώσα νεολαία δίνει τον τόνο στην ποµπή. Εθιµικά προηγούνται πάντα τα παιδιά του Ορφανοτροφείου Αρρένων.
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Λιτανεία κατά την εορτή της Υπαπαντής, οδός Αριστοµένους, 2 Φεβρουαρίου 1947
Τα λευκοφορεµένα κορίτσια µε τα κάνιστρα ανθέων σε άψογο σχηµατισµό προηγούνται της ποµπής.
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Λιτανεία κατά την εορτή της Υπαπαντής, οδός Ταϋγέτου (Καίσαρη), 2 Φεβρουαρίου 1951
Στην εφ. Τα Νέα (3 Φεβρουαρίου 1951) παρατίθεται η εξής περιγραφή: «Όταν η Εικών έκαµψε προς την οδόν Ταϋγέτου, άρχισε να πέφτη ελαφρά βροχή.
Αναρίθµητες οµπρέλες άνοιξαν ενώ τα υπόστεγα εγέµισαν ασφυκτικά. Αργότερα η βροχή εκόπασε και ο λαός κατώρθωσε να παρακολουθήση µέχρι της
Εκκλησίας την Εικόνα.» Στα δεξιά, το Ζουµπούλειο (πρώην πολυκλινική του ιατρού Κων. Ζουµπούλη) στεγάζει για τελευταίο σχολικό έτος την Εµπορική
Σχολή. Από το Σεπτέµβριο αυτού του έτους η σχολή θα µεταφερθεί σε οικία στη Φραγκόλιµνα.
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Λιτανεία κατά την εορτή της Υπαπαντής, οδός Ταϋγέτου (Καίσαρη), 2 Φεβρουαρίου 1948
Οι Μητροπολίτες Μεσσηνίας Χρυσόστοµος ∆ασκαλάκης και Ηλείας Γερµανός ακολουθούν την εικόνα.
Πάνω αριστερά διακρίνεται το τύµπανο του υπό ανέγερση ναού των Αγίων Ταξιαρχών.
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Λιτανεία κατά την εορτή της Υπαπαντής, οδός Φαρών, 2 Φεβρουαρίου 1947
Πολλά κατεστραµµένα και ερειπωµένα κτίρια κατά µήκος της οδού µαρτυρούν το πρόσφατο κατοχικό παρελθόν
και την ανέχεια της πρώτης µεταπολεµικής περιόδου.
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Επίσκεψη του βασιλιά Παύλου στην Καλαµάτα, 10 Απριλίου 1947
Κατά τη διάρκεια του Εµφυλίου, ο βασιλιάς Παύλος έφθασε στην Καλαµάτα το πρωί της 10ης Απριλίου µε το αντιτορπιλικό «Αδρίας». Συνοδευόταν από τον Μέγα Αυλάρχη
στρατηγό Παπάγο, τον αρχηγό της αµερικανικής στρατιωτικής αποστολής Βαν Φλητ, τον αρχηγό της αγγλικής οργανωτικής αποστολής στρατηγό Ντάουν
και άλλα στελέχη των στρατιωτικών δυνάµεων. Ο βασιλιάς και η ακολουθία του φιλοξενήθηκαν αρχικά στην οικία Παπαθεοδώρου. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν
τη δοξολογία στον µητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής και επισκέφθηκαν τη Λέσχη των Προσκόπων. Επόµενος σταθµός της επίσκεψής τους ήταν η Μονή Καλογραιών,
όπου δόθηκαν ως δώρο µεταξωτά µαντήλια για τη βασιλική οικογένεια και τους ξένους στρατηγούς. Το πρόγραµµα περιλάµβανε επίσης παράθεση γεύµατος από το δήµο
Καλαµάτας στο ξενοδοχείο «ΡΕΞ» και επιθεώρηση των στρατώνων. Το απόγευµα της ίδιας µέρας οι επίσηµοι επισκέπτες αναχώρησαν µε το «Αδρίας» για την Πάτρα.
Στις φωτογραφίες βλέπουµε την αποβίβαση του βασιλιά Παύλου στο λιµάνι της Καλαµάτας (αριστερή φωτ.), την τελετή υποδοχής στην ανατολική προκυµαία (µεσαία φωτ.)
και τον βασιλιά Παύλο στον εξώστη της οικίας Παπαθεοδώρου (επί της κεντρικής πλατείας) µαζί µε τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστοµο ∆ασκαλάκη (δεξιά φωτ.).
Εφ. Σηµαία, 11 Απριλίου 1948
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Οδός Αριστοµένους, 1950
Την 5η Μαρτίου 1950, διεξήχθη η πρώτη εκλογική αναµέτρηση µετά την επίσηµη λήξη του Εµφυλίου και η δεύτερη
µετά την Κατοχή. Το «ιπτάµενο» προεκλογικό πανό της ΠΑΠ (Πολιτική Ανεξάρτητος Παράταξις) του Κων. Μανιαδάκη,
στην οδό Αριστοµένους, είναι αποτέλεσµα φωτοµοντάζ. Παρότι η ΠΑΠ δεν κατόρθωσε να µπει στη Βουλή,
ήρθε δεύτερη σε ψήφους στη Μεσσηνία (µετά το Λαϊκό Κόµµα του Κων. Τσαλδάρη).
Εφ. Τα Νέα, 9 Μαρτίου 1950
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Προεκλογικό πανό στη συµβολή των οδών 23ης Μαρτίου και Γερµανού, 1950
Πανό του υποψηφίου του Λαϊκού Κόµµατος, ∆ηµητρίου Λαντζούνη. Αριστερά, φαίνεται το κτίριο του Επιµελητηρίου.
116

Project2:Layout 1

9/24/13

1:42 PM

Page 117

Εκλογές 1950
Το κτίριο του Επιµελητηρίου. Οι καταστροφικές ζηµιές που υπέστη κατά την είσοδο των ανταρτών,
το Σεπτέµβριο του 1944, δεν έχουν ακόµη αποκατασταθεί.
Το εκλογικό κέντρο της ΠΑΠ. Η τοιχοκόλληση προγραµµάτων και φωτογραφιών υποψηφίων
σε αυτή την προεκλογική περίοδο υπήρξε πρωτοφανής.
Εφ. Τα Νέα, 23 Φεβρουαρίου 1950
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Λιµάνι, ανατολική προκυµαία, δεκαετία 1940-1950
Ξεχωρίζει το ξενοδοχείο «Αµέρικα» µε το µισοκατεστραµµένο αέτωµα στην πρόσοψη,
«ενθύµιο» της κατοχικής περιόδου.
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Βαρκάρηδες στο λιµάνι, µπροστά από την αποβάθρα του τελωνείου, δεκαετία 1940-1950
120

Project2:Layout 1

9/24/13

1:57 PM

Page 121

Πλεούµενα στο λιµάνι, δεκαετία 1940-1950
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Περιφορά της εικόνας κατά την εορτή της Αναλήψεως, οδός Ναυαρίνου, γύρω στα 1950
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Εορτή της Αναλήψεως, οδός Ναυαρίνου, γύρω στα 1950
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Λεµβοδροµίες στο λιµάνι, δεκαετία 1940
Μετά τον πόλεµο η πόλη ανακτά τους ρυθµούς της ειρηνικής ζωής. Στο λιµάνι φιλοξενούνται
διάφορα αθλητικά γεγονότα, όπως κολυµβητικοί αγώνες και λεµβοδροµίες.
124

Project2:Layout 1

9/24/13

1:57 PM

Page 125

Αγώνες κατάδυσης στην ανατολική προκυµαία, δεκαετία 1940
Η εξέδρα έχει στηθεί µπροστά από το ξενοδοχείο «Αµέρικα». Στο βάθος διακρίνεται το «Πανελλήνιο».
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Λουόµενοι σε βάρκα στα ανοιχτά του λιµανιού, δεκαετία 1940-1950
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Κοπέλα µε µαγιό ψαρεύει στον κυµατοθραύστη, δεκαετία 1940-1950
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Οδός Ναυαρίνου, δεκαετία 1950
Τα τακτικά δροµολόγια των λεωφορείων έχουν αντικαταστήσει την προπολεµική συγκοινωνία του τραµ. Το σηµείο αυτό δεν έχει αλλάξει αισθητά
έως σήµερα. Η αριστερή σειρά των κτισµάτων παραµένει ίδια. Αρχίζει (από αριστερά) µε τη θερινή κατοικία της οικογ. Νικολόπουλου,
που φιλοξένησε αργότερα το Γυµνάσιο Παραλίας (σηµερινό Εικαστικό Σχολείο του δήµου Καλαµάτας), και κλείνει µε το «Πανελλήνιο». ∆εξιά,
η οικία Φεραδούρου επίσης διασώζεται, ενώ στη θέση του περιφραγµένου περίβολου έχει οικοδοµηθεί το ξενοδοχείο «Φαραί».
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Στο λιµενοβραχίονα, γύρω στα 1950
Η Ελένη ∆ραγώνα-Αλειφέρη βγάζει βόλτα τη νεογέννητη πρωτότοκη κόρη της. Πίσω της, αριστερά,
η εξέδρα καταδύσεων του Ναυτικού Οµίλου Καλαµάτας.
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Οδός Φαρών, γύρω στα 1960
Οι ράγες του τραµ ξηλώθηκαν στη δεκαετία του 1950.
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Η οικία Καλογεροπούλου (σηµερινής ιδιοκτησίας Π. Φουρναράκη) στην οδό Ναυαρίνου, δεκαετία 1950
Στην οικία αυτή διέµενε η οικογένεια Χρ. Αλειφέρη µέχρι το 1960 περίπου.
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Ψαράς µπαλώνει δίχτυα στο λιµενοβραχίονα
Στην παραλιακή ζώνη δραστηριοποιούταν πλήθος εργαζόµενου κόσµου:
ψαράδες, λιµενεργάτες, ναυπηγοί και εργάτες στο καρνάγιο.
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Άποψη της παραλίας ανατολικά του λιµενοβραχίονα
Στο βάθος διακρίνονται το Γυµνάσιο Παραλίας (σηµερινό Εικαστικό Σχολείο δήµου Καλαµάτας) και το καρνάγιο.
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Καρνάγιο, αρχές δεκαετίας 1950
Από την οικία Καλογεροπούλου, όπου διέµενε, ο Αλειφέρης είχε προνοµιακή θέα του καρνάγιου.
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Καρνάγιο, ίσως δεκαετίας 1960
Το καρνάγιο του Ευάγγελου Πασχάλη, ανατολικά του Γυµνασίου Παραλίας, λειτουργούσε από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
και έδινε δουλειά σε πολλούς εργαζόµενους. Το 1990 µεταφέρθηκε στη µαρίνα της Καλαµάτας. Η καθέλκυση και η ανέλκυση των σκαφών
γίνονταν χειροκίνητα µε τη χρήση βαρούλκου (φωτ. δεξιά και κάτω).
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Λιµάνι, δυτική προκυµαία, δεκαετία 1950
Εδώ βρίσκονται συγκεντρωµένες οι τελωνειακές και οι λιµενικές αρχές. Στη φωτογραφία, στο βάθος δεξιά, φαίνεται η σχολή Παπαφλέσσα
(κτίστηκε το 1952), ενώ ο χώρος αριστερά της είναι ακόµη περιβόλια. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο θα ανοικοδοµηθεί
γύρω στα 1960 το εργοστάσιο της ΣΥΚΙΚΗ-Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων και Ξηρών Καρπών.
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Εορτή των Θεοφανείων, δεκαετία 1960
Ο αγιασµός των υδάτων γίνεται παραδοσιακά στη δυτική προκυµαία, καρδιά της ναυτιλιακής ζωής του τόπου.
Στην οδό Μιαούλη (ανατολικά της δυτικής προκυµαίας) βρίσκονταν οι αποθήκες των εξαγωγικών-εισαγωγικών
εµπορικών οίκων, οι οποίες κατεδαφίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 λόγω των έργων ανακατασκευής του λιµανιού.
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Οδός Μιαούλη, δεκαετία 1950-1960
∆ιακρίνονται οι αποθήκες και τα εµπορεύµατα στην αποβάθρα.
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Γωνία οδών Μιαούλη και Ναυαρίνου, δεκαετία 1950
Πολεµικό πλοίο, µε κατεύθυνση τη δυτική προκυµαία, περνά ακριβώς µπροστά από το σηµείο που διασταυρώνονται
οι οδοί Μιαούλη και Ναυαρίνου.
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Το υπερωκεάνιο «Βασίλισσα Φρειδερίκη», 30 Μαΐου 1957
Το υπερωκεάνιο «Βασίλισσα Φρειδερίκη» έξω από το λιµάνι της Καλαµάτας.
Μετέφερε συνολικά 600 οµογενείς από τις ΗΠΑ και είχε ως τελικό προορισµό τον Πειραιά.
Εφ. Σηµαία, 21, 29 Μαΐου 1957
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Υποδοχή οµογενών στην ανατολική προκυµαία, 30 Μαΐου 1957
Μεσσήνιοι οµογενείς αποβιβάζονται µε λάντζα στο λιµάνι της µεσσηνιακής πρωτεύουσας.
Με αψίδα η πόλη ευχόταν το «καλωσορίσατε» στους 60 Μεσσήνιους οµογενείς από τις ΗΠΑ που έφθασαν µε το υπερωκεάνιο «Βασίλισσα Φρειδερίκη».
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Υποδοχή βασιλικής οικογένειας στην ανατολική προκυµαία, 23 Μαρτίου 1956
Το 1956, οι βασιλείς Παύλος και Φρειδερίκη, µαζί µε το διάδοχο Κωνσταντίνο και τις πριγκίπισσες Σοφία και Ειρήνη, επισκέφθηκαν την Καλαµάτα για να τιµήσουν
τον εορτασµό της επετείου της 23ης Μαρτίου 1821. Κατέπλευσαν στο λιµάνι της Καλαµάτας µε το πολεµικό πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού «Πολεµιστής».
Κατά την είσοδο του πλοίου στο λιµάνι, προβλεπόταν ο χαιρετισµός του µε 21 κανονιοβολισµούς από το κανόνι του κάστρου, ενώ τα ελληνικά
και ξένα πλοία θα σηµαιοστολίζονταν για την περίσταση. Το πρόγραµµα της επίσκεψης της βασιλικής οικογένειας περιλάµβανε τα εγκαίνια
του νέου Ορφανοτροφείου θηλέων στη Μονή Καλογραιών και τη θεµελίωση του κτιρίου της Λέσχης Προσκόπων στη συνοικία «Νησάκι».
Εφ. Σηµαία, 23 Μαρτίου 1956
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Εορτασµός επετείου 23ης Μαρτίου 1821, 23 Μαρτίου 1956
Ο βασιλιάς Παύλος και ο διάδοχος Κωνσταντίνος έχουν λάβει θέση στην πλατεία 23ης Μαρτίου, για να παρακολουθήσουν
τη µαθητική και στρατιωτική παρέλαση καθώς και την αναπαράσταση της απελευθέρωσης της πόλης από τον οθωµανικό ζυγό.
143

Project2:Layout 1

9/24/13

1:57 PM

Page 144

Εορτασµός επετείου 23ης Μαρτίου, γύρω στα 1960
Αναπαράσταση της έφιππης εισόδου των καπεταναίων στην πόλη.
Κοπέλες µε παραδοσιακές φορεσιές χορεύουν στην πλατεία 23ης Μαρτίου.
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Εορτασµός επετείου 23ης Μαρτίου, 23 Μαρτίου 1956
Η βασίλισσα Φρειδερίκη καθισµένη σε εξέδρα παρακολουθεί τις εορταστικές εκδηλώσεις. Στα αριστερά της παρίστανται
οι βουλευτές Μεσσηνίας. ∆εύτερος από δεξιά διακρίνεται ο βουλευτής της ∆ηµοκρατικής Ένωσης Ανδρέας Κοκκέβης και
ακολουθούν οι βουλευτές της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης (ΕΡΕ), Γιάννης Ψαρρέας, ∆ηµήτριος Λαντζούνης και Απόστολος Σχινάς.
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Η δυτική πλευρά του κάστρου, δεκαετία 1950-1960
∆ιακρίνονται ο παραδοσιακός οικισµός στις παρυφές του και ο χείµαρρος Νέδοντας σε πρώτο πλάνο.
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Το αµφιθέατρο του κάστρου, γύρω στα 1960
Εγκαινιάστηκε το Σεπτέµβριο του 1956 µε τη συµµετοχή της Κατίνας Παξινού.
Εφ. Σηµαία, 13, 16, 18, 23, 26 Σεπτεµβρίου 1956
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Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου, 23 Μαρτίου 1958
Μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόµου ∆ασκαλάκη, ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Μακάριος παρέστη στον εορτασµό
της τοπικής επετείου της 23ης Μαρτίου 1821. Σε αναγνώριση της συµβολής του στον αγώνα του Κυπριακού λαού
για την απόκτηση της ελευθερίας του, ανακηρύχθηκε επίτιµος δηµότης Καλαµάτας και του απονεµήθηκε το χρυσό µετάλλιο της πόλης.
Εφ. Σηµαία, 23 και 25 Μαρτίου 1958

Ο γενικός επίτιµος υπασπιστής του βασιλιά αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Βεντήρης
ετοιµάζεται να καταθέσει στεφάνι στην προτοµή του Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη.
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Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου, 23 Μαρτίου 1958
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ανάµεσα στους Μητροπολίτες Γυθείου και Οιτύλου, Φιλήµονα, και Γόρτυνος
και Μεγαλοπόλεως, Ευστάθιο. Το κάδρο συµπληρώνει στο βάθος ο ιστορικός ναός των Αγίων Αποστόλων.
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Πλατεία Υπαπαντής, 18 Απριλίου 1961
Η Φιλαρµονική προηγείται της νεκρικής ποµπής της κηδείας του µητροπολίτη Χρυσοστόµου ∆ασκαλάκη.
Στο κέντρο ορθώνεται η οικία Στραβοσκιάδη, η οποία στεγάζει σήµερα την υπηρεσία των ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Μεσσηνίας.
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Πανοραµική άποψη της οδού Υπαπαντής και του κεντρικού τµήµατος της πόλης µέχρι την παραλία, δεκαετία 1960
Στο βάθος υψώνεται ο καπνός από την καµινάδα του πυρηνελαιουργείου Λιναρδάκη στην οδό Αρτέµιδος. Βορειοδυτικά της οδού Υπαπαντής
(στη φωτ. δεξιά) τα κτίσµατα της προπολεµικής περιόδου έχουν πλέον οικοπεδοποιηθεί.
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Παλαιό Επισκοπείο, δεκαετία 1960-1970
Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και µέχρι το 1978, οπότε γκρεµίστηκε, έδρα του µητροπολίτη αποτελούσε το οίκηµα επί των οδών Φάριος
(προέκτασης της οδού Φαρών) και Μητροπολίτου Μελετίου, απέναντι από την πλατεία της Φραγκόλιµνας. Επρόκειτο για την ιδιόκτητη οικία του Μητροπολίτη
Μεσσηνίας Μελετίου Σακελλαρόπουλου (1904-1933), την οποία κληροδότησε λίγο πριν πεθάνει στην Ι. Μητρόπολη Μεσσηνίας.
Εφ. Σηµαία, 24 Ιουνίου 1933

Οικία Κορφιωτάκη, 1978
Από την κατεδάφιση του παλαιού Επισκοπικού Μεγάρου και του Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου το 1978, διασώθηκε η οικία Κορφιωτάκη,
κατοικία του Αγά της Καλαµάτας Σουλεϊµάν Αρναούτογλου. Σήµερα σχεδιάζεται να φιλοξενηθεί εκεί το Εκκλησιαστικό Μουσείο.
Οδός Μητροπολίτη Θέµελη, 1978
Πίσω από το παλαιό Επισκοπείο βρισκόταν το Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο, το οποίο κατεδαφίστηκε το 1978, επί ποιµαντορίας
του Μητροπολίτη Χρυσοστόµου Θέµελη, και στη θέση αυτού και του παλαιού Επισκοπείου ανεγέρθηκε νέα οικοδοµή «βυζαντινής τεχνοτροπίας».
Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόµου Θέµελη, Η Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας διά µέσου των αιώνων, Αθήνα 2003, σ. 327-331
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Λιτανεία κατά την εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου, ίσως του 1967
Επιστροφή της εικόνας στο ναό της Υπαπαντής. Η ποµπή περνά µπροστά από το Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο, το οποίο ανεγέρθηκε
το 1953 µε µέριµνα του τότε Μητροπολίτη Χρυσοστόµου ∆ασκαλάκη (1945-1961). Η φωτογραφία χρονολογείται µάλλον το 1967,
καθώς τότε εκτελούνται τα έργα πλακόστρωσης της πλατείας του ναού. Στο βάθος, δεσπόζει το µεγάλο οικοδοµικό σύµπλεγµα
του παλαιού καπνεργοστασίου των αδελφών Καρέλια.
Ιωάννης Π. Μπουγάς, Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος ∆ασκαλάκης (1905-1961). Ο Αναµορφωτής της Μεσσηνίας µετά τον Β ´ Παγκόσµιο Πόλεµο,
Καλαµάτα 2011, σ. 141-149
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Λιτανεία κατά την εορτή της Υπαπαντής, δεκαετία 1950
Ο Μητροπολίτης Χρυσόστοµος ∆ασκαλάκης προΐσταται της λιτανείας, η οποία περνά µπροστά
από την ανατολική πλευρά του παλαιού Επισκοπείου, στην οδό Φάριος (προέκταση της οδού Φαρών).
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Κηδεία µητροπολίτη Χρυσοστόµου ∆ασκαλάκη, οδός Αθηνών, 18 Απριλίου 1961
Η ποµπή µε τη σορό περνά µπροστά από τον περίβολο του Παλαιού Νοσοκοµείου (δεξιά). Στο ίδιο ακριβώς σηµείο,
πριν από 16 περίπου χρόνια, είχε γίνει η υποδοχή των βρετανικών στρατευµάτων από τους «εθνικόφρονες».
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Επίσκεψη διαδόχου Κωνσταντίνου, 4 Ιανουαρίου 1961
Τον Ιανουάριο του 1961 ο διάδοχος Κωνσταντίνος, συνοδευόµενος από τον αντιπρόεδρο της Βουλής Άγγελο Καµβύση,
επισκέφθηκε µε αυτοκίνητο την Καλαµάτα, για να διανείµει ιδιοχείρως τραπεζιτικά βιβλιάρια «αποκαταστάσεως» σε 160 άπορες κορασίδες.
Στη φωτογραφία ο διάδοχος Κωνσταντίνος χαιρετά τους αξιωµατικούς του στρατού που συµµετέχουν
στην τιµητική υποδοχή επί της οδού Αριστοµένους.
Εφ. Σηµαία, 4 Ιανουαρίου 1961
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Επίσκεψη διαδόχου Κωνσταντίνου, 4 Ιανουαρίου 1961
Στο εσωτερικό της Λαϊκής Σχολής, ο διάδοχος Κωνσταντίνος διανέµει βιβλιάρια σε άπορες κορασίδες.
Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος ∆ασκαλάκης καλωσορίζει το διάδοχο στην οδό Αριστοµένους.
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Επίσκεψη βασιλικής οικογένειας, 4 Μαΐου 1963
Τον Μάιο του 1963 η βασιλική οικογένεια, µε αφορµή την εκατονταετηρίδα της ελληνικής δυναστείας, περιόδευσε στην Πελοπόννησο.
Στην καθιερωµένη αψίδα υποδοχής, προς το τέλος της λεωφόρου Σιδηροδροµικού Σταθµού, τους ανέµενε ο δήµαρχος Χρ. Κουµάντος
µε το δηµοτικό συµβούλιο. Στην υποδοχή παρίσταντο επίσης ο υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Ι. Ψαρρέας, ο βουλευτής Απ. Σχινάς,
ο νοµάρχης Χρ. Κιτσίδης, ο τοποτηρητής της Μητροπόλεως Μεσσηνίας Ευστάθιος και πλήθος κόσµου.
Εφ. Σηµαία, 5 Μαΐου 1963
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Επίσκεψη βασιλικής οικογένειας, 4 Μαΐου 1963
«Ξεχωριστάς οµάδας µε ευχητήρια πλακάτ απετέλουν οι εργάται και αι εργάτριαι της Καπνοβιοµηχανίας
Αφών Καρέλια (η οποία προσέφερεν εις τους Βασιλείς και εκλεκτά σιγαρέττα της)...».
Εφ. Σηµαία, 5 Μαΐου 1963
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Επίσκεψη βασιλικής οικογένειας, 4 Μαΐου 1963
«...ο Βασιλεύς διένειµεν ιδιοχείρως βιβλιάρια αποκαταστάσεως εις 279 απόρους κορασίδας της πόλεως,
οι γονείς των οποίων µε συγκινητικάς εκδηλώσεις εξέφραζαν την ευγνωµοσύνη των.»
Εφ. Σηµαία, 5 Μαΐου 1963
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Η βασιλική οικογένεια στην ειδική εξέδρα που είχε στηθεί προς τιµή της στην πλατεία Γεωργίου Β´.
Επίσκεψη βασιλικής οικογένειας, 4 Μαΐου 1963
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Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος στο συνέδριο των Εµποροβιοµηχανικών Επιµελητηρίων,
14 Ιουνίου 1964
Στις 14 Ιουνίου του 1964 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του Κωνσταντίνου
στην Καλαµάτα µε την ιδιότητα πλέον του βασιλιά, καθώς στις 6 Μαρτίου του ίδιου έτους
απεβίωσε ο πατέρας του Παύλος. Ο βασιλιάς αφίχθη αεροπορικώς στη Μεσσήνη
και αναχώρησε µε τον ίδιο τρόπο µετά από µία ώρα περίπου. Σκοπός του σύντοµου
ταξιδιού του ήταν η κήρυξη της έναρξης των εργασιών του Ε´ Συνεδρίου των Εµπορικών
και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων Ελλάδος. Στη φωτογραφία (πάνω) ο Κωνσταντίνος
παρακολουθεί την τελετή έναρξης του συνεδρίου, η οποία πραγµατοποιήθηκε
στο Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο Καλαµάτας. Στο συνέδριο παρίσταντο πολλοί
υπουργοί, ανάµεσα στους οποίους ο υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Κωστόπουλος
και ο υφυπουργός Υγιεινής Ανδρέας Κοκκέβης, βουλευτές του νοµού και άλλοι
εκπρόσωποι του πολιτικού κόσµου.
Εφ. Σηµαία, 16 Ιουνίου 1964

Στη φωτογραφία (κάτω) εργατοϋπάλληλοι και µυλεργάτες της αλευροβιοµηχανίας
«Ευαγγελίστρια» µε πλακάτ στα χέρια αναµένουν την άφιξη του βασιλιά στην πλατεία
Γεωργίου Β´. Πίσω φαίνεται το οικόπεδο του πρόσφατα κατεδαφισµένου ξενοδοχείου
«Ακταίον». Τη θέση του θα πάρει αρχικά µονώροφη οικοδοµή (και µετά το 1972
πενταώροφη), στο ισόγειο της οποίας θα στεγαστεί το ζαχαροπλαστείο «Γαλάξια».
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Επίσκεψη βασιλιά Κωνσταντίνου, 14 Ιουνίου 1964

Μαθητές του Ορφανοτροφείου Αρρένων Καλαµάτας στην εξέδρα της Φιλαρµονικής στην πλατεία Γεωργίου Β´
συµµετέχουν στην υποδοχή του βασιλιά.
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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην οδό Αριστοµένους, 1963-1972
Στην οικία του εµπόρου Κατσαούνη, κτίσµα της δεκαετίας του 1890, στεγαζόταν προπολεµικά και µέχρι το 1953 η Τράπεζα Αθηνών. Τη διαδέχθηκε
η Εθνική Τράπεζα µέχρι τα τέλη του 1963, οπότε αποφασίστηκε η κατεδάφιση του κτιρίου µε σκοπό να ανεγερθεί στη θέση του πολυώροφη οικοδοµή.
Στις φωτογραφίες (από αριστερά προς τα δεξιά), βλέπουµε ό,τι έχει αποµείνει από την οικία Κατσαούνη, πριν από την τελική κατεδάφιση το χειµώνα του 1963,
την επίσηµη θεµελίωση της νέας οικοδοµής, στις 6 Απριλίου 1969, και το νέο «µέγαρο» της Τράπεζας που εγκαινιάστηκε το Σεπτέµβριο του 1972.
Εφ. Τα Νέα, 22 Νοεµβρίου 1963, Μεσσηνιακά Νέα, 4 Μαΐου 1969, Σηµαία, 6 Σεπτεµβρίου 1972
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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην οδό Αριστοµένους, δεκαετία 1960
Σε πρώτο πλάνο διακρίνεται το φροντισµένο κηπάριο µε την προτοµή του Παπαφλέσσα και στο βάθος (από αριστερά) το κτίριο Βαρβουτσή
(γνωστότερο σήµερα ως «Στοά Βαρβουτσή»), κτίσµα της δεκαετίας του 1920, το παλαιό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας και το κτίριο
της Τράπεζας της Ελλάδος. Το τελευταίο υπήρξε αρχικά ιδιοκτησία του ιατρού και δηµάρχου Καλαµάτας Γεωργίου Κουτσοµητόπουλου.
Από τη δεκαετία του 1930 µέχρι σήµερα στεγάζει την Τράπεζα της Ελλάδος.
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Το κηπάριο µε την προτοµή του Αναγνωσταρά, δεκαετία 1960
Στην ανατολική πλευρά της οδού Αριστοµένους ξεχωρίζουν, από αριστερά προς τα δεξιά, ο χειµερινός κινηµατογράφος «Έσπερος»,
η «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» και το οικοδοµικό τετράγωνο µε την οικία και το φαρµακείο Καρατζά.
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Ο κινηµατογράφος «Έσπερος» στην οδό Αριστοµένους
Λειτούργησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1930. Μαζί µε το συνοµήλικό του κινηµατοθέατρο «Τριανόν»
αποτέλεσαν τους πρώτους «οµιλούντες» κινηµατογράφους της Καλαµάτας, µόλις ένα έτος µετά από την πρώτη
προβολή οµιλούσας ταινίας στον αθηναϊκό κινηµατογράφο «Αττικόν». Στη φωτογραφία πάνω ο «Έσπερος»
προβάλλει την ταινία του 1969 «Η Γενιά των Ηρώων».
Εφ. Σηµαία, 18 Αυγούστου 1930, http://mikros-romios.gr/

Ο «Έσπερος» κατεδαφίστηκε το 1982. Ακολούθησε η Λαϊκή Σχολή από την οποία διατηρήθηκε µόνο η πρόσοψη
και η νότια τοιχοποιΐα. Στη θέση τους ανεγέρθηκε το σηµερινό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας.
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Κινηµατογράφος-ζαχαροπλαστείο «Τριανόν», γύρω στα 1970
Προβάλλεται η ταινία «Τσίτσιο ο Μάγος του Ποδοσφαίρου» παραγωγής 1971. Στη µετώπη του κτιρίου υπάρχει
πινακίδα µε την επιγραφή: «ΧΡΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ 1970-1971. Εκ των 250 ταινιών µας µερικά αριστουργήµατα
των κινηµατογράφων ΤΡΙΑΝΟΝ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΕΣΠΕΡΟΣ». Στο ισόγειο λειτουργούσε
το οµώνυµο γαλακτοπωλείο-ζαχαροπλαστείο και στην ταράτσα ο θερινός.
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Κινηµατογράφος «Ηλέκτρα» στην οδό Αναγνωσταρά, γύρω στα 1970
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η άνθιση του κινηµατογράφου ενθάρρυνε τους τοπικούς επιχειρηµατίες να επενδύσουν στη δηµιουργία
νέων σύγχρονων κινηµατογραφικών αιθουσών. Το φθινόπωρο του 1962 εγκαινιάστηκε ο χειµερινός κινηµατογράφος «Ηλέκτρα», στην οδό
Αναγνωσταρά, ιδιοκτησίας του Καλαµατιανού επιχειρηµατία Σείριου Στασινόπουλου. Στον τύπο της εποχής περιγράφεται ως εξής:
«... Μια ευρύχωρη σάλα που θα παρέχη την ευχέρεια της απολαύσεως θεάµατος ποιότητος σε χιλίους περίπου θεατάς (700 στην πλατεία
και 300 στον εξώστη) έχει δηµιουργηθή σε µοντέρνα αρχιτεκτονική γραµµή, µε απόλυτα επιστηµονικά µελετηµένο δάπεδο που να επιτρέπη
σ’ όλους να βλέπουν άνετα την οθόνη και την σκηνή ...». Ένα χρόνο αργότερα (1963), αρχίζει τη λειτουργία του το «Σινέ Κάστρο» στη λεωφόρο
Σιδηροδροµικού Σταθµού.
Εφ. Σηµαία, 13 Σεπτεµβρίου 1962
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Η πρώτη πολυκατοικία, επί της οδού Αριστοµένους, δεκαετία 1960
Στη δεκαετία του 1960 έφθασε στην πόλη ο εκσυγχρονιστικός άνεµος «της αντιπαροχής». Η πρώτη πολυκατοικία ανεγέρθηκε το 1963 στη
θέση της νεοκλασικής οικίας του δικηγόρου Β. Παπαδόπουλου. Παραχωρήθηκε µε τη συµφωνία της αντιπαροχής στον πολιτικό µηχανικό
Πάνο Πετρόπουλο. Στο ισόγειό της στεγάστηκαν τα γραφεία της ∆ΕΗ.
Νάκος Κληρόπουλος, Καλαµάτα 1600 π.Χ.-2000 µ.Χ. Πρόσωπα και Γεγονότα, Καλαµάτα 2005, σ.289, εφ. Τα Νέα, 28 Οκτωβρίου 1963
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Τα «Ψαράκια», δεκαετία 1960
Στο νότιο τµήµα της κεντρικής πλατείας βρίσκονταν τα περίφηµα «Ψαράκια», µία τσιµεντένια ορθογώνια δεξαµενή
πλαισιωµένη µε παγκάκια, για να ξαποσταίνουν οι περιπατητές. ∆ιατηρήθηκαν µέχρι το 1970 περίπου και υπήρξαν
σηµείο αναφοράς για ολόκληρες γενιές Καλαµατιανών.
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Οδός Κρήτης, δεκαετία 1970
Η νησίδα στη µέση καταργήθηκε γύρω στα 1990 και κατασκευάζεται εκ νέου στις µέρες µας.
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Οι εγκαταστάσεις της ΣΥΚΙΚΗ στην οδό Κρήτης, δεκαετία1960
Τα Γενικά Απεντοµωτήρια της ΣΥΚΙΚΗ κτίστηκαν σε οικόπεδο τεσσάρων περίπου στρεµµάτων, πρώην ιδιοκτησίας
∆. Πουλόπουλου, και άρχισαν τη λειτουργία τους στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Το κτίριο κατεδαφίστηκε
µετά τους καταστροφικούς σεισµούς του 1986 και στη θέση του οικοδοµήθηκε συγκρότηµα εµπορικών καταστηµάτων.
Στη φωτογραφία, δυτικά του κτιρίου (στα αριστερά), η οδός Φιλελλήνων δεν έχει ακόµη διανοιχθεί.
Αρχείο ΣΥΚΙΚΗ, ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Μεσσηνίας
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Κυλινδρόµυλοι Μεσσηνίας «Ευαγγελίστρια», δεκαετία 1960
Ιδρύθηκαν το 1926 στη δυτική δεξαµενή του λιµανιού και υπήρξαν σηµαντικός πόλος εµποροβιοµηχανικής δραστηριότητας
µέχρι τη δεκαετία 1990. Μετά τον πόλεµο δεν ανέκτησαν την προηγούµενη ακµή του Μεσοπολέµου. Προσαρµόστηκαν, ωστόσο,
στα νέα δεδοµένα, της παρεµβατικής πολιτικής του κράτους αρχικά, αλλά και στις επιταγές του ελεύθερου ανταγωνισµού στη συνέχεια.
Οι σεισµοί του 1986 έπληξαν καίρια το γηρασµένο πια κτιριακό συγκρότηµα και δροµολόγησαν την οριστική παύση της λειτουργίας του.
Αναστασία Μηλίτση-Νίκα, Χριστίνα Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, Κυλινδρόµυλοι Μεσσηνίας «Ευαγγελίστρια» Α.Ε., Καλαµάτα 2002
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Το πάρκο του Τελωνείου και µερική άποψη της πόλης προς βορρά, δεκαετία 1960-1970
Αριστερά διακρίνεται ο «µουτζούρης», ο οποίος εκτελούσε τη διαδροµή από τους Κυλινδρόµυλους
«Ευαγγελίστρια» έως το κέντρο της πόλης.
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Φόρτωση σύκων στην ανατολική προκυµαία, δεκαετία 1960
Τα αγροτικά προϊόντα της Μεσσηνίας (σύκα, λάδι, ελαιοπυρήνες) υπήρξαν βασικά είδη εξαγωγής. Μετά τον πόλεµο,
παρά τα προβλήµατα υποδοµής, το λιµάνι εξακολουθούσε να αποτελεί την κύρια εµπορική πύλη για τα προϊόντα
της πόλης και της αγροτικής ενδοχώρας. Στη φωτογραφία κιβώτια µε συσκευασµένα ξηρά σύκα φορτώνονται
σε µαούνα, για να µεταφορτωθούν σε εµπορικό πλοίο. Στο βάθος διακρίνονται οι αλευρόµυλοι «Ευαγγελίστρια».
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Η γωνία του «Πανελληνίου» στην ανατολική προκυµαία, δεκαετία 1960
Στο βάθος αριστερά ξεχωρίζει η προπολεµική οικία του εµπόρου Μιχαλόπουλου
(σηµερινής ιδιοκτησίας ∆ιονυσόπουλου).
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Πανοραµική άποψη του κήπου του «Πανελληνίου», δεκαετία 1960
Για παραπάνω από έναν αιώνα το «Πανελλήνιο» έχει ταχθεί στην υπηρεσία της τέρψης των Καλαµατιανών.
Στο όµορφα διαµορφωµένο περιβάλλον του οι θαµώνες έβρισκαν (και βρίσκουν ακόµη) δροσιά και διασκέδαζαν
µε τις παραστάσεις που φιλοξενούνταν στη µικρή υπαίθρια σκηνή του. Στο βάθος (ανατολικά) διακρίνεται το καρνάγιο.
178

Project2:Layout 1

9/24/13

1:58 PM

Page 179

∆ιαγωνισµός «Κτίσµατα στην άµµο», δεκαετία 1960
Από το 1962 µέχρι το 1966 και για ακόµη µία χρονιά, το 1969, στην παραλία κάτω από το «Πανελλήνιο», γινόταν
ο διαγωνισµός «Κτίσµατα στην άµµο». Όπως µας πληροφορεί ο τοπικός τύπος, αποτελούσε µέρος
ενός πανευρωπαϊκού διαγωνισµού αξιώσεων. Τέσσερις ελληνικές πόλεις συµµετείχαν στους προκριµατικούς.
Όσα παιδιά προκρίνονταν θα λάµβαναν µέρος στον πανελλαδικό τελικό στην Ακτή Βουλιαγµένης. Με έξοδα της γαλλικής
εφηµερίδας Φιγκαρό οι τρεις πρώτοι νικητές πανελλαδικώς θα µετέβαιναν στο Παρίσι για τον τελικό διαγωνισµό.
Εφ. Σηµαία, 27 και 31 Ιουλίου 1962, 9 Αυγούστου 1963, Ελευθερία, 29 Ιουλίου 2012
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Τα Ανθεστήρια πρωτοεµφανίστηκαν στη νεοελληνική Αθήνα το 1911,

χάρη στη ροµαντική πρωτοβουλία της πρωτοπόρου φεµινίστριας
Καλλιρρόης Παρρέν και του νεοσύστατου Λυκείου των Ελληνίδων.
Επρόκειτο για µια προσπάθεια επιστροφής στις ρίζες και στα ιδανικά της
ελληνικής φυλής µέσα από την αναβίωση των αρχαίων Ανθεστηρίων,
µιας από τις παλαιότερες διονυσιακές γιορτές για την άνοιξη. Με αφορµή
την υποδοχή της Πρωτοµαγιάς οργανώθηκαν στο Ζάππειο γιορτές µε παραδοσιακούς χορούς, φορεσιές και
µουσική. Οι εκδηλώσεις δεν επαναλήφθηκαν λόγω των βαλκανικών πολέµων. Η ανάµνησή τους όµως έµεινε
ζωντανή και το 1937 οργανώθηκε η πρώτη έκθεση ανθέων στην Κηφισιά, η οποία, µετά από µια µακρά παύση
λόγω της Κατοχής και των δύσκολων µετακατοχικών χρόνων, ανασυστήθηκε το 1956. Η Καλαµάτα, όπως και
άλλες επαρχιακές πόλεις, αγκάλιασε µε θέρµη το θεσµό των Ανθεστηρίων, δίνοντάς του την προσωπική της
σφραγίδα. Το ιστορικό της γένεσής τους ξεκινά το 1959, όταν στα πλαίσια ενός συνεδρίου του Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) στο Ηράκλειο της Κρήτης, µε θέµα την τουριστική ανάπτυξη της νότιας Ελλάδας,
ο πρόεδρος της Περιηγητικής Λέσχης Καλαµάτας, γιατρός Κων. Βασιλάκης, πρότεινε τη θέσπιση ανθεστήριων
εορτών στη µεσσηνιακή πρωτεύουσα. Η ιδέα έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό και την επόµενη ακριβώς χρονιά
ο δήµος Καλαµάτας σε συνεργασία µε την Περιηγητική Λέσχη οργάνωσαν στο κάστρο των Βιλλεαρδουίνων
µια πρωτόγνωρη για τα δεδοµένα της πόλης έκθεση λουλουδιών. Φιλοδοξία των οργανωτών ήταν η εκδήλωση
να εξελιχθεί σε θεσµό µε πανελλήνια προβολή, εφάµιλλη των αντίστοιχων εκθέσεων ανθέων σε Κηφισιά, Πάτρα
και αλλού. Υπήρχε διάχυτη η προσδοκία ότι ο θεσµός θα συνέβαλε αποφασιστικά στην οικονοµική άνθιση
του τόπου µέσω της τόνωσης του τουριστικού ενδιαφέροντος αλλά και της ανάπτυξης της ανθοκαλλιέργειας.
Από το 1961, συµµετείχε στους συνδιοργανωτές και η ∆ιεύθυνση Γεωργίας Μεσσηνίας. Έκτοτε και µέχρι το 1967,
οι Καλαµατιανοί υποδέχονταν την άνοιξη εορταστικά. Το 1977, µετά από σιωπή δέκα ετών, ανοίγει ο δεύτερος
κύκλος των Ανθεστηρίων. Τότε συστήνεται ο Σύλλογος «Ανθεστήρια Καλαµάτας» που το επόµενο έτος
µετονοµάζεται σε «Ανθεστήρια Μεσσηνίας». Ως χώρος της Έκθεσης επιλέγεται το ευρύχωρο Άλσος του Λιµενικού
Ταµείου στην Παραλία. Στόχος είναι η Έκθεση να διευρυνθεί και να δοθεί έµφαση στον εµποροβιοµηχανικό
χαρακτήρα της. Πράγµατι, η Έκθεση Ανθέων γίνεται Ανθοκοµική-Γεωργική (µε την παρουσίαση και γεωργικών
µηχανηµάτων το 1978), και αργότερα Ανθοκοµική-Μικτή-Γενική Έκθεση Μεσσηνίας. Ο Σύλλογος των Ανθεστηρίων,
µε πρωτεργάτη την πρόεδρό του Μαρία Αντωνακοπούλου, αλλά και µε τη διαρκή συµπαράσταση
του δήµου Καλαµάτας και άλλων κατά καιρούς φορέων (υπουργείου Γεωργίας, ∆ιεύθυνσης ∆ασών,
Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου, ΕΟΜΜΕΧ), εργάστηκε µε ζήλο για τη συνέχιση και ανάπτυξη του θεσµού.
Μετά από µία δεκαετία περίπου αδράνειας, το 2012 σηµειώθηκε µια δεύτερη προσπάθεια αναβίωσης
της διοργάνωσης από το δήµο Καλαµάτας. Στο ∆ηµοτικό Κεντρικό Πάρκο (Σιδηροδρόµων) φιλοξενείται έκθεση
λουλουδιών και λαµβάνουν χώρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Τα Ανθεστήρια, ένας θεσµός συνυφασµένος
µε την ιστορία της πόλης για µισό περίπου αιώνα, ακόµη ελπίζει...
Τ. Κατσιµάρδος, «Η Ελλάδα ανακαλύπτει ξαφνικά τα Ανθεστήρια», εφ. Έθνος, 30 Απριλίου 2011, εφ. Σηµαία, 18 Ιουνίου 1961, Ανδρέας Ζαγάκος, «Ανθεστήρια
Μεσσηνίας. Από τη γλάστρα της νοικοκυράς στην ανθοκοµική και εµπορική έκθεση», περ. Flash, τεύχ.153, Μάιος 2002, Σύλλογος Ανθεστήρια Μεσσηνίας,
24 χρόνια γιορτές λουλουδιών. Από τη γλάστρα στη Μικτή Έκθεση, Καλαµάτα, Μάιος 1993
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Νεαρές κοπέλες µε κάνιστρα ανθέων προηγούνται της παρέλασης αρµάτων στην οδό 23ης Μαρτίου, 1965.
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Πανό των Ανθεστηρίων του 1961 στη διασταύρωση των οδών Αριστοµένους και Κολοκοτρώνη.
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Πανό στην οδό Υπαπαντής για τα Ανθεστήρια του 1963.
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Γ ´ Έκθεση Ανθέων, 1962
Είσοδος της έκθεσης στο κάστρο. Περί τα τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου και για µία ολόκληρη εβδοµάδα, ντόπιοι
και ξένοι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυµάσουν την έκθεση λουλουδιών στο φράγκικο κάστρο της πόλης.
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Εγκαίνια εκθέσεων ανθέων στο κάστρο, δεκαετία 1960
Ο νοµάρχης Χρ. Κιτσίδης εγκαινιάζει έκθεση ανθέων στο αµφιθέατρο του κάστρου, χ.χρ.

Στα εγκαίνια της Β´ Έκθεσης Ανθέων του 1961, διακρίνονται (τρίτος έως και πέµπτος στην πρώτη σειρά από δεξιά προς αριστερά) ο δήµαρχος Χρ. Κουµάντος,
ο νοµάρχης Χρ. Κιτσίδης, ο υφυπουργός Πρόνοιας Ι. Ψαρρέας (µε το καπέλο στο χέρι). Παρίσταντο επίσης ο Γενικός ∆ιευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών
∆εληνίκος, ο πρόεδρος της Περιηγητικής Λέσχης Κ. Βασιλάκης κ.ά. Τον αγιασµό τέλεσε ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Μεσσηνίας Αγαθάγγελος.
Εφ. Σηµαία, 3 Μαΐου 1961

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος Θέµελης χοροστατεί στη δοξολογία για τα εγκαίνια της Ζ ´ Έκθεσης Ανθέων του 1966. Στην πρώτη σειρά των επισήµων,
δεύτερος από αριστερά, διακρίνεται ο δήµαρχος Κων. Κουτουµάνος.
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∆ρώµενο µε την «Πριγκηπέσα Ιζαµπώ» στην Ζ ´ Έκθεση Ανθέων, 1966
Στα εγκαίνια του 1966, µετά τις οµιλίες του δήµαρχου Κων. Κουτουµάνου, του διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας Μεσσηνίας Γκότση
και του προέδρου της Περιηγητικής Λέσχης Χρ. Αλειφέρη, «οι επισκέπται είχον την ευχάριστη έκπληξι να δουν
την βασίλισσα Ιζαµπώ µε την ακολουθία της να βγαίνη από το εκκλησάκι της Παναγίας Καλαµάτας και να κατεβαίνη µε πραγµατική
αρχοντιά και χάρη για να παραδώση το ψαλίδι στον ∆/ντή της Νοµαρχίας κ. Λιβαδά να κόψη την ταινία…
Μοίρασαν ανθοδέσµες στους επισήµους και λουλουδάκια στους επισκέπτας».
Εφ. Τα Νέα, 23 Μαΐου 1966
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Έκθεση ανθέων, δεκαετία 1960
Το κάστρο «σωστό λουλουδένιο αραβούργηµα φάνταζε σαν ονειρώδης Κήπος του Αλλάχ», εντυπωσιάζοντας
µε την ποικιλία των λουλουδένιων εκθεµάτων του.
Εφ. Σηµαία, 28 Απριλίου 1965
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Α´ Έκθεση Ανθέων, 1960
«Σανσιβέριες πολλές και σε όλες τις ποικιλίες, Κολουµνέες που µόλις είχαν ανθίσει, Κρότον µε τα γυαλιστερά και όµορφα φύλλα του,
Κανσεολάριες ανθισµένες µε τα χίλια χρώµατα, βιγκόνιες «ρεξ» πραγµατικά αριστουργήµατα της φύσεως, ανθούρια µε τις πύρινες
γλώσσες τους, περήφανες αζαλέες, ορτανσίες σε εκλεκτές ποικιλίες, και τριανταφυλλιές σε παράξενα χρώµατα, καφφέ, κεραµιδί κ.λ.π.
στις ποικιλίες Μπακαρά, Σοράγια, Σπουργίτης και τόσες άλλες. Και να σκεφθή κανείς πως η έκθεσι Κηφισιάς άρχισε το 1937 διέκοψε
στην Κατοχή, επανήρχισε το 1956, και έκτοτε γίνεται κάθε χρόνο. ∆ηλαδή είµεθα 4 χρόνια νεώτεροι και πάλι δεν υστερούµε
σε εκλεκτά εκθέµατα». Η περιγραφή ανήκει στην Έκθεση Ανθέων του επόµενου έτους.
Εφ. Σηµαία, 18 Ιουνίου 1961
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Α´ Έκθεση Ανθέων, 1960
Έγινε στο αµφιθέατρο του κάστρου και στο χώρο υποδοχής πριν από αυτό. «Οι επισκέπται µένουν κατάπληκτοι από το φαινόµενον το οποίον
αντικρύζουν … Μπαίνοντες στο χώρο της εκθέσεως εντυπωσιάζονται από το περίπτερον της κας Αγγελικής Ορφανού (πρώτον δεξιά),
προχωρούντες θαυµάζουν το συντριβάνι, τα κουνέλια, τις χελώνες και τα φίδια του κ. Κ. Φλέσσα που …βόσκουν στη χλόη. …Προχωρούν
στο αµφιθέατρο, περιέρχονται τις γλάστρες µε τις γαρυφαλλιές, τις ορτανσίες, τους κρίνους και τ’ άλλα ποικιλώνυµα και ποικιλόχρωµα
λουλούδια και φτάνουν την τελευταία κερκίδα. Εκεί ο επισκέπτης κάνει µεταβολή, σταµατά και αγναντεύει την έκθεσι µαγεµένος.
Ύστερα κατεβαίνει προς το περίπτερον που εκτίθενται τα άνθη του κ. Λ. Ρουµελιώτη και χαίρεται το µάτι του την πλούσια συλλογή.
Τα βάζα και τα ανθοδοχεία της “Ποικίλης Αγοράς” των αφών Γαλανόπουλου συγκεντρώνουν πολύ κόσµο και κυρίως γυναικόκοσµο. [...]
Έτσι ο επισκέπτης φθάνει στην έξοδο, ρίχνει µια ακόµη µατιά και… φεύγει αναζωογονηµένος.»
Εφ. Τα Νέα, 19 Μαΐου 1960
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Μεταφορείς γλαστρών σε Έκθεση Ανθέων, δεκαετία 1960
Συνεργεία εθελοντών και εθελοντριών, υπό την καθοδήγηση ντόπιων και ξένων επαγγελµατιών ανθοκόµων, γεωπόνων, διακοσµητών και καλλιτεχνών,
αναλάµβαναν δράση σε διάφορους τοµείς: στη µεταφορά και τοποθέτηση των λουλουδιών, στην κατασκευή των αρµάτων,
στο ράψιµο των κουστουµιών κ.ά. Στρατιώτες, πρόσκοποι, εργάτες και εθελοντές µεταφορείς ανέβαιναν 99 σκαλοπάτια µε τις γλάστρες στα χέρια,
τις οποίες πρόσφεραν για την έκθεση ανθέων ερασιτέχνες Καλαµατιανοί ανθοκαλλιεργητές. Για την επιλογή µάλιστα της καλύτερης «γλάστρας»
είχαν καταρτισθεί συνοικιακές επιτροπές από κυρίες και δεσποινίδες που επισήµαιναν για την έκθεση ό,τι καλύτερο υπήρχε στην πόλη.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι για να τονωθεί ο ζήλος και η άµιλλα των ενδιαφεροµένων καθιερώθηκε η απονοµή επάθλων και χρηµατικών βραβείων
στους εκθέτες των ωραιότερων λουλουδιών. Το 1963 καθιερώθηκε το Λαχείο των Ανθεστηρίων.
Εφ. Σηµαία, 26 Απριλίου 1961, 3 και 9 Μαΐου 1963
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Α´ Έκθεση Ανθέων, 1960
Το περίπτερο του καταστήµατος «Ποικίλη Αγορά» των αδελφών Γαλανόπουλου.
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Β´ Έκθεση Ανθέων, 1961
«Στο τέρµα του λουλουδόκηπου […] µια αυλή µε λουλούδια, ένα πηγαδάκι και στο βάθος το χωριάτικο σπίτι
µε το καγκελόφραχτο µπαλκόνι του, που κρέµεται µία τσότρα κι ένας ντορβάς» αποτελούσαν την «γωνιά» των Ελληνίδων Οδηγών.
Εφ. Τα Νέα, 4 Μαΐου 1961
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Γ ´ Έκθεση Ανθέων, 1962
Η «κατασκήνωση» των Ελληνίδων Οδηγών. Σε δεύτερο πλάνο διακρίνονται ο Νέδοντας και οι δυτικές συνοικίες της πόλης.
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Περίπτερα στις εκθέσεις ανθέων, δεκαετία 1960
Η Μαρία Αντωνακοπούλου στο περίπτερό της. Πολλοί ιδιώτες εργάστηκαν µε ζήλο για την ευόδωση του κοινού σκοπού των Ανθεστηρίων.
Αξιοµνηµόνευτη είναι η συµβολή των Μαρίας Αντωνακοπούλου, Κων. Βασιλάκη, Νικ. Καλλικούνη, Χρ. Αλειφέρη, Σόλωνα Καντή και πολλών άλλων,
οι οποίοι τέθηκαν από την αρχή στην πρώτη γραµµή της προσπάθειας, χωρίς να φεισθούν κόπου και χρόνου.
Η Οικοκυρική Επαγγελµατική Σχολή του Συλλόγου Κυριών Καλαµάτας συµµετέχει µε το δικό της περίπτερο, διακοσµηµένο µε λουλούδια
και χειροτεχνήµατα, στην Γ´ Έκθεση Ανθέων του 1962.
Τα φηµισµένα µεταξωτά και τα κεντήµατα-εργόχειρα των µοναχών θαύµαζαν οι επισκέπτες στο περίπτερο της Μονής Καλογραιών.
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Το περίπτερο του ζωγράφου Γιάννη Μανωλακάκη στην Ζ´ Έκθεση Ανθέων, 1966
«Εφέτος ο Γιάννης Μανωλακάκης µε την έκθεσι έργων του µε θέµα το λουλούδι εσηµείωσε µια πολύ όµορφη νότα στο σύνολο.
Τα έργα του µικρά και κοµψά στολίζουν ευχάριστα το περιβάλλον του κάθε σπιτιού, και οι επισκέπται ετίµησαν δεόντως
την προσπάθειάν του, δεδοµένου ότι επωλήθησαν πάµπολλοι πίνακές του».
Εφ. Τα Νέα, 23 Μαΐου 1966
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Παράλληλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο των Ανθεστηρίων, δεκαετία 1960
Πρόγραµµα εκδηλώσεων των Ανθεστηρίων του 1965 στην πλατεία Σιδηροδροµικού Σταθµού (φωτ. αριστερά). Ξεχωρίζουν οι χορευτικές επιδείξεις
των Λαϊκών Μπαλέτων της ∆ώρας Στράτου. Στις φωτογραφίες δεξιά χορευτές των µπαλέτων του Άγγελου Γριµάνη φωτογραφίζονται στο κάστρο το 1966.
Ανάµεσα στις ξεχωριστές στιγµές της διοργάνωσης που αξίζει να µνηµονευτούν είναι η «Ενετική Βραδιά», για την οποία διαβάζουµε το 1963: «Οργανωµένη
κατά τον καλλίτερον τρόπο ενεθουσίασε τις χιλιάδες των ξένων που ασφυκτικά είχαν κατακλύσει τον αντιβραχίονα, την προκυµαία και τον πέρα από το Πανελλήνιο
παραλιακό δρόµο. Φωταγωγηµένες βενζινάκατοι ξεκίνησαν από µακριά για να παραπλεύσουν ολόκληρον τον παραλιακό χώρο και να καταλήξουν
στο Λιµάνι του οποίου οι προβλήτες είχαν επίσης φωταγωγηθή. Μετά από αρκετές διαδροµές µέσα στο λιµάνι τα φωταγωγηµένα σκάφη απεχώρησαν
για να επακολουθήσουν θαυµάσια πυροτεχνήµατα κατασκευασµένα από την Εταιρία ‘‘Αθηνά’’.»
Εφ. Σηµαία, 7 Μαΐου 1963
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Μικρές µπαλαρίνες της Σχολής Ρυθµικής της Ελένης Κούτρου, ίσως το 1965
Τα µικρά παιδιά συµµετείχαν ολόψυχα στις εκδηλώσεις, σκορπίζοντας χαρά µε τον ενθουσιασµό τους.
197

Project2:Layout 1

9/24/13

1:59 PM

Page 198

Παρέλαση αρµάτων στην οδό Αριστοµένους, 1965
Στην οδό Αριστοµένους, στο σηµείο που τέµνεται µε την οδό Μακεδονίας (σηµερινή είσοδος, από βορρά, του δηµοτικού πάρκου), προηγείται
το άρµα «Χαρά των Παιδιών» και ακολουθούν τα άρµατα «Μαντήλι Καλαµατιανό», «Πασχαλινό Αυγό» και τελευταίο «Το παλιό Καλαµατιανό Τραµ».
Εφ. Τα Νέα, 27 Απριλίου 1965
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Παρέλαση αρµάτων στην οδό Αριστοµένους, 1961
Σε πρώτο πλάνο διακρίνεται το άρµα «Πέργκολα». Ακολουθούν το άρµα «Τουλίπα» και το άρµα όπου επέβαινε
η «Βασίλισσα των λουλουδιών» πλαισιωµένη από νεαρά κορίτσια της ακολουθίας της. Όλα τα άρµατα συνοδεύονταν
από λευκοφορεµένες κανιφόρους. Την ποµπή άνοιγε η µπάντα της φιλαρµονικής και την έκλειναν Ελληνίδες οδηγοί,
πρόσκοποι και στρατιώτες. Η παρέλαση ξεκινούσε από το εργοστάσιο Λιναρδάκη, περνούσε από την οδό Αριστοµένους
και κατέληγε στην πλατεία Υπαπαντής.
Εφ. Σηµαία, 29 Απριλίου 1961
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Παρέλαση αρµάτων στην οδό Αριστοµένους, 1965
Εκείνη τη χρονιά παρέλασαν συνολικά έξι άρµατα, φιλοτεχνηµένα από τον Πατρινό ανθοκόµο και διακοσµητή Μαρούδα
και τον Καλαµατιανό ζωγράφο Ε. ∆ράκο: η «Βασίλισσα των λουλουδιών», η «Άνοιξη», το «Μαντήλι Καλαµατιανό»
µε τον λουλουδένιο «λάκκο» του (αργαλειό), «ο Χορός των Κύκνων», το «Πασχαλινό αυγό», το «Τραµ»
µε «τους χαριτωµένους… τραµβαγιέρηδες και το θελκτικότατο… φορτίο του». Όλα τα άρµατα
ήταν στολισµένα µε «δροσερά φυσικά και ζωντανά λουλούδια» και τα περισσότερα ήταν ιππήλατα.
Εφ. Σηµαία, 24 Μαρτίου και 28 Απριλίου 1965
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Παρέλαση αρµάτων στην οδό Αριστοµένους, 1963
Σε πρώτο πλάνο φαίνεται το ανθοστόλιστο άρµα «Λουλουδόσπιτο» και πίσω του το διαφηµιστικό άρµα της ποτοποιίας Καλλικούνη.
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Παρέλαση αρµάτων, 1967
Το άρµα «Παιδική µπαντίνα» της Σχολής Ρυθµικής της Ελένης Κούτρου (φωτ. αριστερά) και η «Βασίλισσα των λουλουδιών» µε τη συνοδεία της (φωτ. δεξιά).
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Παρέλαση αρµάτων στην οδό Ναυαρίνου, 1966
Την ποµπή ανοίγει η «Βασίλισσα των Λουλουδιών». Ακολουθεί το άρµα, η «Αρχαία τριήρης», «...ένα σκάφος σε τρικυµισµένη θάλασσα
από γαλάζια γαρύφαλλα διαφόρων αποχρώσεων», που έφερε πλήρωµα έξι νεαρών κωπηλατών µε κοντές χλαµύδες. Τρίτο στη σειρά άρµα,
τα «Καλαµατιανά µεταξωτά», όπου, εκτός από τον αργαλειό και την ανέµη, παρουσιάζονταν ανθοστολισµένα και ο βόµβυξ µε τη χρυσαλλίδα του.
Τέταρτο, το άρµα «Παραµύθι», εµπνευσµένο από το µύθο της Κοκκινοσκουφίτσας, και τέλος η «Κούνια». Την παρέλαση κλείνουν
δύο λαντό ανθοστολισµένα. Τα σχέδια των αρµάτων φιλοτέχνησαν οι Καλαµατιανοί ζωγράφοι Βολιανίτης και Μανωλακάκης.
Την εκτέλεση είχε αναλάβει ο διακοσµητής Π. Πανταζόπουλος. Τα άρµατα σύρονται από τρίκυκλα καλυµµένα µε λουλούδια.
Εφ. Σηµαία, 6 Μαΐου 1966
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Άποψη του πάρκου του τελωνείου και της πόλης, δεκαετία 1960
Από τις υψηλές κτιριακές εγκαταστάσεις των κυλινδρόµυλων «Ευαγγελίστρια» ο Αλειφέρης εξασφάλιζε πανοραµική θέαση.
Η συγκεκριµένη φωτογραφία έχει τραβηχτεί ανήµερα των Θεοφανείων, την ώρα που αποχωρεί ο κόσµος.
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Οδός Αριστοµένους, Νοέµβριος 1966
Το περιφραγµένο οικόπεδο, στολισµένο µε γιρλάντες, εµβλήµατα και σηµαιάκια, περιµένει την τελετή θεµελίωσης για την ανέγερση
της Στρατιωτικής Λέσχης. Τον θεµέλιο λίθο έθεσε ο τότε υπουργός Άµυνας, Σταύρος Κωστόπουλος.
Εφ. Σηµαία, 20 Νοεµβρίου 1966
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Εγκαίνια προτοµής του βασιλιά Παύλου στην πλατεία Σιδηροδροµικού
Σταθµού, 18 Ιουνίου 1967
Το βασιλικό ζεύγος Κωνσταντίνος και Άννα Μαρία ήλθαν στην Καλαµάτα,
για να παρευρεθούν στην τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτοµής
του βασιλιά Παύλου.
Εφ. Τα Νέα, 19 Ιουνίου 1967
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Εγκαίνια προτοµής του βασιλιά Παύλου στην πλατεία Σιδηροδροµικού Σταθµού, 18 Ιουνίου 1967
Οι βασιλείς αποχωρούν µετά τα αποκαλυπτήρια.
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Στο ξεκίνηµά της η δικτατορία

των συνταγµαταρχών (1967-1974) προσπάθησε
να εµφανιστεί ως το αποφασιστικό καθεστώς
που θα υλοποιούσε όλα όσα οι νόµιµες πολιτικές
κυβερνήσεις του πρόσφατου παρελθόντος
είχαν υποσχεθεί και αθετήσει. Με µια σειρά
από δηµόσια έργα, οδοποιΐας, λιµενικά,
εγγειοβελτιωτικά κ.ά., τα οποία εγκαινιάζονται
πανηγυρικά από τα στελέχη του καθεστώτος,
προβάλλεται ως πρωταρχικό µέληµά της
ο εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη της ελληνικής
επαρχίας. Στην πόλη της Καλαµάτας ξεκινούν
οι εργασίες εκβάθυνσης και ανακατασκευής
του λιµανιού, θεµελιώνονται δηµόσια κτίρια,
όπως η Νοµαρχία και το ΙΚΑ, αναπλάθεται
πλήρως η κεντρική πλατεία. Ταυτόχρονα,
συνεχίζεται η καθ’ ύψος ανοικοδόµηση της
πόλης µε προσθήκες ορόφων σε παλαιότερα
κτίρια ή µε την ανέγερση νέων πολυκατοικιών.
Αφίσες, πανό και σύµβολα του νεοπαγούς
καθεστώτος σε διάφορα κεντρικά σηµεία
προβάλλουν την «ιστορική αναγκαιότητα»
της «Επαναστάσεως» και τη δηµιουργία της
«νέας ελληνικής πολιτείας».

Εµβλήµατα και συνθήµατα της δικτατορίας στα κηπάρια της κεντρικής πλατείας (επάνω) και στην πλατεία 23ης
Μαρτίου (κάτω). Η προτοµή του Νικόλαου Πολίτη έχει µεταφερθεί σήµερα στην πλατεία του Σιδηροδροµικού Σταθµού.
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Στρατιώτες συγκεντρωµένοι στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β´ µπροστά από το κτίριο Καράµπελα, στο πλαίσιο
κάποιου επίσηµου γεγονότος, γύρω στά 1970.
209

Project2:Layout 1

9/24/13

1:59 PM

Page 210

Η οικία «Βράχµαν» (παλαιό κτίριο Φιλαρµονικής), δεκαετία 1960
Η λιτανεία κατά την εορτή της Υπαπαντής περνά µπροστά από την οικία Τζάννε ή Βράχµαν, η οποία φέρει στην πρόσοψη
την επιγραφή «Φιλαρµονική». Στα τέλη του 19ου αιώνα η οικία περιήλθε ως προίκα στον ιατρό Νικόλαο Βράχµαν,
λόγω του γάµου του µε τη Βαρβάρα Τζάννε, γόνο της γνωστής οικογένειας προκρίτων της πόλης. Στη συνέχεια µεταβιβάστηκε
ως προικώο στο γαµπρό του Βράχµαν, επίσης ιατρό, ∆ουράκη. Το 1952 ο δήµος Καλαµάτας την αγοράζει από τη Βαρβάρα Χρ. ∆ουράκη
µε σκοπό τη στέγαση της Φιλαρµονικής, η οποία πράγµατι εγκαθίσταται εκεί το 1955.
Αρχείο ∆ήµου Καλαµάτας, ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Μεσσηνίας

Θεµελίωση του νέου κτιρίου της Φιλαρµονικής, 2 Φεβρουαρίου 1970
Από νωρίς υπήρξαν σκέψεις από το δήµο Καλαµάτας για εκποίηση της οικίας Βράχµαν και την αγορά νέου ευπρεπούς κτιρίου.
Τελικά αποφασίστηκε η κατεδάφισή της και η ανέγερση νέας οικοδοµής. Ο θεµέλιος λίθος τέθηκε το 1970,
ανήµερα της εορτής της Υπαπαντής, από το στέλεχος της δικτατορικής κυβέρνησης Ι. Λαδά.
Αρχείο ∆ήµου Καλαµάτας, ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Μεσσηνίας, εφ. Σηµαία, 4 Φεβρουαρίου 1970
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Θεµελίωση του νέου κτιρίου της Φιλαρµονικής, 2 Φεβρουαρίου 1970
Στην οδό Υπαπαντής, έχει αναρτηθεί πανό µε αφορµή την επίσκεψη του Ιωάννη Λαδά, το οποίο γράφει: «Συν[ταγµατάρ]χα
Λαδά συκοπ[αραγω]γοί Ελλάδος εις το πλευρό σας.» Το καθεστώς επιθυµούσε να δείξει φιλαγροτική πολιτική
µε τη διαγραφή των χρεών των αγροτών και την εκτέλεση οδικών και εγγειοβελτιωτικών έργων στην ύπαιθρο.
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«Εβδοµάς Προλήψεως Ατυχηµάτων», 6 Νοεµβρίου 1968
Μαθήτριες παρελαύνουν κρατώντας πινακίδες µε τα γράµµατα της φράσης «Εβδοµάς προλήψεως ατυχηµάτων». Στη φωτογραφία
ετοιµάζονται να εισέλθουν στην οδό 21ης Απριλίου (πρώην Σιδηροδροµικού Σταθµού). Η ποµπή είχε ξεκινήσει από την πλατεία Υπαπαντής
µε τελικό προορισµό τη Λαϊκή Σχολή, όπου υπήρχε έκθεση «πινάκων παραστατικών των αιτιών που προκαλούν συχνάκις ατυχήµατα.»
Εφ. Τα Νέα, 6 Νοεµβρίου 1968
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Εκθέσεις της δικτατορίας στη Λαϊκή Σχολή, γύρω στα 1970
Φωτογραφική έκθεση για την Γ´ επέτειο της δικτατορίας το 1970.
Εσωτερικό της Λαϊκής Σχολής. Γεωργική έκθεση µε τα επιτεύγµατα του καθεστώτος.
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∆ηµόσια έργα επί δικτατορίας, γύρω στα 1970
Το 1971 αρχίζουν οι εργασίες ανοικοδόµησης του νέου ∆ιοικητηρίου (Νοµαρχίας). Σε πρώτο πλάνο µικροί «άλκιµοι»
φωτογραφίζονται µπροστά από τα θεµέλια του κτιρίου.
Η κατασκευή τσιµεντένιων κερκίδων στο Γήπεδο του Μεσσηνιακού ολοκληρώθηκε το 1972. Το ίδιο έτος, στο ανακαινισµένο γήπεδο,
ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Καλαµάτα» κατέκτησε το πρωτάθληµα της Β´ Εθνικής και προήχθη στην Α´ Εθνική κατηγορία.
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Στο «τρίγωνο», γύρω στα 1970
Το «τρίγωνο», µια τριγωνική νησίδα, χώριζε τα κηπάρια (βόρεια) µε την κύρια πλατεία (νότια) και ρύθµιζε την κυκλοφορία µεταξύ του δυτικού και του ανατολικού
τµήµατος της πόλης. Στο κέντρο, στην οικοδοµή που πήρε τη θέση του πρώην ξενοδοχείου «Ακταίον», φιλοξενείται πινακίδα και έµβληµα του καθεστώτος.
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Ανάπλαση πλατείας Γεωργίου Β´, 1973
Επί «δηµαρχοντίας» Κωνσταντίνου Κουτουµάνου, πολιτικού µηχανικού, πραγµατοποιήθηκε η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας. Μετά τον ιδιωτικό
χώρο, η επίδραση του µοντερνισµού γίνεται αισθητή και στο δηµόσιο. Το περίφηµο «τρίγωνο» που ένωνε την οδό Σιδηροδροµικού Σταθµού µε εκείνη
της Αριστοµένους καταργείται και τα δύο τµήµατα της πλατείας, βόρειο και κεντρικό, ενώνονται σε ένα µε νότια απόληξη την οδό Ιατροπούλου.
Η πλατεία στρώνεται µε µαρµάρινες πλάκες, που σχηµατίζουν γεωµετρικά σχέδια σύµφωνα µε την τεχνοτροπία της Οπ Αρτ. Οι φανοστάτες του 1938
παραχωρούν τη θέση τους σε άλλους σύγχρονους, εναρµονισµένους µε τη µοντέρνα αισθητική της εποχής. Στα νότια της πλατείας,
στη γνωστή θέση «Ψαράκια», το ορθογώνιο σιντριβάνι µε τα παγκάκια ολόγυρα έχει ήδη αντικατασταθεί (γύρω στα 1970) από ένα στρογγυλό,
το οποίο όµως δεν µακροηµερεύει. Το 1973 γκρεµίζεται και στη θέση του δηµιουργείται µία κυκλική νησίδα µε γκαζόν.
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Ανάπλαση πλατείας Γεωργίου Β´, 1973
Τα κηπάρια στο βόρειο µέρος της πλατείας ξεριζώνονται. Στη θέση τους θα δηµιουργηθούν πρασιές µε λεύκες.
Οι προτοµές των αγωνιστών που κοσµούσαν τα παρτέρια της βόρειας πλευράς της πλατείας αποκαθηλώνονται. Θα µεταφερθούν στην πλατεία 23ης Μαρτίου.
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Εορτή της Αναλήψεως στη δυτική προκυµαία, 1969
Η λιτανεία µε την εικόνα περνά δίπλα από την κατακρηµνισµένη, λόγω έργων, αποβάθρα. Στην περιοδική έκδοση
της Νοµαρχίας Μεσσηνίας σηµειώνονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Ο ΛΙΜΗΝ της Καλαµάτας ανακαινίζεται.
Εκσυγχρονίζεται. Η µικρή δυτική δεξαµενή του διαπλατύνεται. Το ανατολικόν κρηπίδωµά της,
που από τους βοµβαρδισµούς του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου είχεν υποστή καθίζησιν και ήτο ετοιµόρροπον,
ανακατασκευάζεται. Η λεκάνη του εκβαθύνεται, ώστε να είναι εις θέσιν να δεχθή και σκάφη µεγάλων εκτοπισµάτων.
Και εντός ενός-δύο ετών, όταν τα εκτελούµενα ήδη έργα ολοκληρωθούν,
µία νέα περίοδος αναζωογονήσεως της σχεδόν νεκράς κινήσεώς του σήµερον θα αρχίση...».
Νοµαρχία Μεσσηνίας, ∆ελτίον Πληροφοριών, Ιανουάριος 1969
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Εορτή των Θεοφανείων, 1969
Τα λιµενικά έργα θα αλλοιώσουν τη φυσιογνωµία της δυτικής προκυµαίας. Η σειρά των εµπορικών αποθηκών
που καταλάµβαναν ολόκληρη την ανατολική πλευρά της θα κατεδαφιστεί.
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Λιµενικά έργα στην ανατολική προκυµαία, αρχές δεκαετίας 1970
Η ανατολική προκυµαία ανασκάφτηκε πλήρως και το κρηπίδωµα µέχρι το «Πανελλήνιο» ανακατασκευάστηκε.
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Λιµενικά έργα στην ανατολική προκυµαία, αρχές δεκαετίας 1970
Στη φωτογραφία η οικία Εφεσίου και το ξενοδοχείο «Αµέρικα», χωρίς το χαρακτηριστικό αέτωµα
των προηγούµενων δεκαετιών, καθρεφτίζονται στην υδάτινη δεξαµενή που έχει σχηµατιστεί
µπροστά από την οδό Ναυαρίνου, λόγω των λιµενικών έργων.
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Ε ΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ*

Αλειφέρης Χρήστος (υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος,
ερασιτέχνης φωτογράφος) 10, 15-17, 89, 105
Αρετάκης Γεώργιος («Καπετάν Σφακιανός», λοχαγός, διοικητής
του ΙΙ Τάγµατος του 8ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ-Λακωνίας,
1944-1945) 77
βασιλείς:
Γεώργιος Β´ 20-23, 26, 28-29
Παύλος 114, 142-143, 159-161
Φρειδερίκη 142, 145, 159-161
Κωνσταντίνος (Β´) 142-143, 156-157, 161, 162, 206-207
Σοφία 142
Ειρήνη 142, 161
Βελουχιώτης Άρης (Θανάσης Κλάρας, διοικητής της ΙΙΙ Μεραρχίας
Πελοποννήσου του ΕΛΑΣ) 70
Βεντήρης Κωνσταντίνος (αντιστράτηγος, γενικός επίτιµος
υπασπιστής του βασιλέως) 148
Βουλευτές-πολιτευτές Μεσσηνίας:
Κοκκέβης Ανδρέας (υπουργός:1964-1965, 1974 ) 145
Κωστόπουλος Σταύρος (υπουργός: 1932, 1947-1951,
1963-1965) 162
Λαντζούνης ∆ηµήτριος 145
Περρωτής Νάσος 109
Σχινάς Απόστολος 145
Ψαρρέας Γιάννης (υφυπουργός: 1956-1963) 145, 185
Γονατάς Στυλιανός (στρατιωτικός και πολιτικός, αρχηγός των
Εθνικών Φιλελευθέρων και υπουργός ∆ηµοσίων Έργων
στις κυβερνήσεις Κων. Τσαλδάρη και ∆ηµητρίου Μαξίµου
το 1946-1947) 108-109
∆άλλας Γεώργιος (δικηγόρος, πρόεδρος της Προσωρινής Λαϊκής
Επιτροπής Καλαµάτας, 1944-1945) 69, 71, 92
∆αµασκηνός Νικόλαος (αντιπλοίαρχος, διοικητής ναυτικής βάσεως
Μεσσηνίας, 1944-1945) 75, 78, 105

δήµαρχοι Καλαµάτας:
Καρατζάς Ηλίας Γ. (1944) 53, 64-65
Κουµάντος Χρήστος (1932-1937, 1957-1964) 26, 185
Κουτουµάνος Κωνσταντίνος (1964-1972) 185
Παλαµάρας Βασίλειος (1946-1951) 109
∆ραγώνα-Αλειφέρη Ελένη (σύζυγος Χρήστου Αλειφέρη) 129
Θεοφάνους Νικόλαος (ανθυπολοχαγός πεζικού και διοικητής του ΙΙΙ
Εθελοντικού Τάγµατος Ασφαλείας, 1944) 52
Κανελλόπουλος Παναγιώτης (πολιτικός και ακαδηµαϊκός,
αντιπρόσωπος της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας
υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, Σεπτ. 1944) 70
Κωστόπουλος Παναγιώτης (αντισυνταγµατάρχης, διοικητής της ΙΧ
Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ, 1944-1945) 67, 71, 75, 77, 90
Μακάριος (αρχιεπίσκοπος Κύπρου, 1950-1977) 148-149
Μαυροσκούφηδες (επίλεκτο σώµα του ΕΛΑΣ, σωµατοφυλακή
του Άρη Βελουχιώτη) 70
Μεταξάς Ιωάννης (στρατιωτικός, πρωθυπουργός και δικτάτορας,
1936-1939) 32, 37, 41
Μητροπολίτες:
Αττικής και Μεγαρίδος Ιάκωβος (Βαβανάτσος, 1936-1962) 108
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ευστάθιος (Ευσταθόπουλος,
1955-1969) 148-149
Γυθείου και Οιτύλου Φιλήµονας (Ζέης, 1956-1962) 148-149
Ζιχνών Κύριλλος (Καρµπαλιώτης, 1945-1951) 108
Ηλείας Αντώνιος (Πολίτης, πρόεδρος της ∆ιοικητικής
Επιτροπής Πελοποννήσου της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής
Απελευθέρωσης, 1922-1945) 70, 75-77
Ηλείας Γερµανός (Γκούµας, 1945-1968) 112
Μεσσηνίας Πολύκαρπος (Συνοδινός, 1933-1945) 26
Μεσσηνίας Χρυσόστοµος (∆ασκαλάκης, 1945-1961 ) 58, 108,
112, 114, 148, 154-155, 157
Μεσσηνίας Χρυσόστοµος (Θέµελης, 1965-2007) 185

* Το Ευρετήριο αφορά µόνο τις φωτογραφίες.
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Πατρών Θεόκλητος (Παναγιωτόπουλος, 1944-1957) 108
Μιχαλόπουλος Γιάννης («Ωρίων», δάσκαλος, καπετάνιος
της ΙΧ Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ, 1944-1945) 67, 71, 90
Μπούσιος Αλέκος (γραµµατέας της Νοµαρχιακής Επιτροπής
Μεσσηνίας του ΕΑΜ, 1944-1945) 75
McKenzie Daniel (ταγµατάρχης, διοικητής Βρετανικών δυνάµεων,
1944-1945) 78, 105
Maitland (ταγµατάρχης, διοικητής του Βρετανικού τµήµατος
Καλαµάτας, 1944-1945) 75
νοµάρχες Μεσσηνίας:
Βραχνός Γεώργιος (1945) 107
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Κιτσίδης Χρήστος (1960-1963) 185
Νέζερ (1947) 109
Παπαδήµας Άγγελος (1937-1939) 21, 23
Παπασταµατιάδης Νικόλαος (συνταγµατάρχης, διοικητής της ΙΙΙ
Μεραρχίας, 1944-1945) 90
Πετροπουλάκης Πιέρρος (συνταγµατάρχης ε.α., αντιπρόεδρος
της ∆ιοικητικής Επιτροπής Πελοποννήσου της Πολιτικής
Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης) 74-77
Ρίτσος Νικόλαος (πλωτάρχης Β.Ν., κυβερνήτης αντιτορπιλικού
«Σφενδόνη») 75
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΠΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΩΝ κ.ά.*

αετόπουλα (ΕAM) 94-95
αθλητικοί αγώνες 30-31, 78, 124-125
αλευρόµυλοι «Ευαγγελίστρια»:
εργοστάσιο 48, 174, 176
εργαζόµενοι 162
αµφιθέατρο κάστρου 147
αναπαράσταση 23ης Μαρτίου (1821) 144
ανθεστήρια 180-203
Ανώτερο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο 152-153
ΑΧΕΠΑ (American Hellenic Progressive Educational Association)
οµογενείς 141
αψίδες υποδοχής 22, 33-34, 101-102, 141-142, 158
γήπεδο Απόλλων 101
γήπεδο Μεσσηνιακού 30-31, 78, 214
διαγωνισµός «Κτίσµατα στην άµµο» 179
ΕΑΜ-ΝΕΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο-Νοµαρχιακή Επιτροπή
Μεσσηνίας) 71, 86, 91
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 164-165
εθνοφυλακή 106
ΕΛΑΣ (Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) 84-85, 90
ΕΟΝ (Εθνική Οργάνωση Νεολαίας) 36
Επιµελητήριο 52, 116-117
ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων) 50-51, 92-93
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαµάτας 35
εργοστάσιο Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευµάτων 47
καπνοβιοµηχανία Καρέλια:
εργοστάσιο (παλαιό) 153
εργαζόµενοι 159
καρνάγιο 134-135, 178
κάστρο 146, 184-197
κενοτάφιο 79, 92

κινηµατογράφοι:
Έσπερος 27, 90 (θερινός), 166-167
Ηλέκτρα 169
Τριανόν 90, 95, 168, 199
κτίρια-οικίες:
Βαρβουτσή (στοά) 80, 165
Βράχµαν 67, 210
Γαλάξια (ζαχαροπλαστείο) 215
Επισκοπείο παλαιό (οικία Μητροπολίτη Μελετίου) 152, 154
Εφεσίου 221
Ζουµπούλειο 60, 111
Καλογεροπούλου 131
Καράµπελα 37-39, 59, 61, 209
Καρατζά (οικία-φαρµακείο) 86, 212
Κατσαούνη (παλαιά Εθνική Τράπεζα) 164-165
Κορφιωτάκειο 152
Λαϊκή Σχολή 24, 62, 64-65, 158, 212-213
Μακροπούλου-Αλειφέρη 81, 182
Μασουρίδη 53, 71, 86, 91
Μιχαλόπουλου 177
Νικολόπουλου (παλαιό Γυµνάσιο Παραλίας, Εικαστικό Σχολείο
∆ήµου Καλαµάτας) 128, 133
Πανελλήνιο 128, 177, 178
Παπαθεοδώρου 114
πολυκατοικία πρώτη 170
Στραβοσκιάδη (έδρα των ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Μεσσηνίας) 74, 150
Φεραδούρου 128
Κοιµητήριο (∆ηµοτικό) 76
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (γραφεία) 80
λιµάνι 48-49, 96, 105, 114, 118-121, 124-127, 129, 132, 136-142,
174-178, 203, 218-221
Λιµενικό Ταµείο 46

* Το Ευρετήριο αφορά µόνο τις φωτογραφίες.
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µουτζούρης (τρένο παραλίας-κέντρου) 174-175
ναοί:
Αγίων Αποστόλων 149
Αγίου Νικολάου 57
Αγίων Ταξιαρχών 112
Υπαπαντής 4, 45, 66, 100, 107, 183, 211
Νέδοντας 42-43 (τείχος) 146, 193
Νοµαρχία (διοικητήριο) 214
ξενοδοχεία:
Ακταίον 29, 79, 90-91, 199, 201
Αµέρικα 49, 96, 118-119, 221
Ρεξ 70, 82
οδοί :
Αριστοµένους 36-41, 52, 73, 77, 81-82, 84, 89-90, 102-103, 105,
109-110, 115, 156, 198-201, 205
Καίσαρη (Ταϋγέτου) 112
Κολοκοτρώνη 182
Κρήτης 172-173
23ης Μαρτίου 98-99, 181
Μεσσήνης (Αθηνών) 54-55, 100-101, 155
Μητροπολίτη Μελετίου 56, 68
Μιαούλη 97, 137
Ναυαρίνου 122-123, 128, 203, 221
Σιδηροδροµικού Σταθµού 24, 33, 104, 158, 206-207
Υπαπαντής 56, 67, 107-108, 151, 183, 210-211
Φαρών 97, 109, 113, 130, 154
Φιλελλήνων 173
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Ορφανοτροφείο αρρένων 109, 163
ΠΑΠ (Πολιτική Ανεξάρτητος Παράταξις του Κ. Μανιαδάκη)
115, 117
πάρκα:
Λιµενικού 47
Τελωνείου 175, 204
πλατείες:
Γεωργίου Β´ 42-44, 59-61, 71, 79, 83, 90-92, 160-163, 166, 168,
201, 209, 215-217
23ης Μαρτίου 143-145, 148, 208
Σιδηροδροµικού Σταθµού 206
Υπαπαντής 74, 100, 150
Φραγκόλιµνας 69
Πολίτης Νικόλαος (προτοµή) 208
Σιδηροδροµικός Σταθµός 22-23, 207
Στρατιωτική Λέσχη (θεµελίωση) 205
Στρατόπεδο 9ου Συντάγµατος 15, 84-85
ΣΥΚΙΚΗ εργοστάσιο 173
Σύλλογος Φιλοπροόδων Νέων 78
συνεταιρισµοί 33, 37, 39
Τάγµατα Ασφαλείας 52
τραµ 46
Τράπεζα της Ελλάδος 25, 94
υπερωκεάνιο «Βασίλισσα Φρειδερίκη» 140
Φιλαρµονική:
κτίριο 210-211
µουσικοί 27, 31, 38, 150
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ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αρχεία που απόκεινται στα ΓΑΚ- Αρχεία Ν. Μεσσηνίας

∆ήµου Καλαµάτας
ΣΥΚΙΚΗ-Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σύκων και Ξηρών Καρπών
Τσάκαλου ∆ηµ.
2. Εφηµερίδες και περιοδικά Καλαµάτας (σηµειώνονται οι χρονικές περίοδοι
που εξετάστηκαν)

Θάρρος, 1944, 1945, 1961-1967
Σηµαία, 1937-1944, 1945-1973
Τα Νέα, 1937-1939, 1950-1969
Ελεύθερη Μεσσηνία, 1944-1945
Μεσσηνιακά Νέα, 1955-1974 (εκδιδόταν στην Αθήνα από τον Μίµη Φερέτο)
Αριστοµένης - ∆ελτίον Πληροφοριών Νοµού Μεσσηνίας (µηνιαία περιοδική έκδοση
της Νοµαρχίας Μεσσηνίας), Ιούλιος 1968-Οκτώβριος 1971
3. ∆ιαδικτυακές πηγές

www.anarchive.gr
www.wikipedia.org
http://mikros-romios.gr/
4. Γενικά βοηθήµατα – συλλογικά έργα

Συλλογικό, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. Πυρσός, Αθήνα 1933
Συλλογικό, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ´, ΙΣΤ´, εκδ. Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000
Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., τ. Α´- Γ´ (1900-1945),
εκδ. Βιβλιόραµα, Αθήνα 1999-2007
5. Ενδεικτική βιβλιογραφία

Αγγελής Βαγγέλης, Γιατί χαίρεται ο κόσµος και χαµογελάει, πατέρα... Μαθήµατα εθνικής
αγωγής και νεολαιίστικη προπαγάνδα στα χρόνια της µεταξικής δικτατορίας,
εκδ. Βιβλιόραµα, Αθήνα 2006
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Βακαλοπούλου Μαρία Χ. - Καραπιδάκης Ν. Ε. (επιµ.), Αρχειονοµία. Η πρακτική
των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Αθήνα 2012
∆ηµητρόπουλος ∆ηµήτρης - Ολυµπίτου Ευδοκία, Αρχείο του Κεντρικού Συµβουλίου
της ΕΠΟΝ, Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και ευρετήρια,
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας – Γ.Γ. Νέας γενιάς/Κέντρο Νεοελληνικών ερευνών Ε.Ι.Ε.,
Αθήνα 2000
Ζαγάκος Ανδρέας, «Ανθεστήρια Μεσσηνίας. Από τη γλάστρα της νοικοκυράς στην ανθοκοµική
και εµπορική έκθεση», περ. Flash, τχ. 153, Μάιος 2002
Ζερβής Νίκος, Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση, τ. ΣΤ (6.9-30.11.1944), Καλαµάτα 2007
Ζερβής Νίκος, Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση, τ. Ζ (1.12.1944-31.3.1945), Καλαµάτα 2010
Κανελλόπουλος Περικλής, «Η φωτογραφία την περίοδο της Αντίστασης 1941-1944»,
(ανέκδοτη πτυχιακή εργασία σπουδαστή της σχολής Αkto υπό την επίβλεψη του καθηγητή
Άλκη Ξανθάκη), Αθήνα 1996
Καρακατσιάνης Γιάννης (επιµ.), Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950, εκδ. Αλφειός/Σύνδεσµος
Φιλολόγων Μεσσηνίας, 2009
Κατσιµάρδος Τάκης, «Η Ελλάδα ανακαλύπτει ξαφνικά τα Ανθεστήρια», εφ. Έθνος,
30 Απριλίου 2011
Κληρόπουλος Νάκος, Καλαµάτα 1600 π.Χ.-2000 µ.Χ. Πρόσωπα και Γεγονότα, Καλαµάτα 2005
Μηλίτση-Νίκα Αναστασία, Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη Χριστίνα, Κυλινδρόµυλοι Μεσσηνίας
«Ευαγγελίστρια» Α.Ε., Καλαµάτα 2002
Μηλίτση-Νίκα Αναστασία, Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη Χριστίνα, Καλαµάτα.
Οδοιπορικό σε πλατείες και δρόµους της πόλης, 1830-1940, Καλαµάτα 2010
Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος [Θέµελης], Η Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας
διά µέσου των αιώνων, Αθήνα 2003
Μπιτσάνης Ηλίας, «Η εξέγερση των λιµενεργατών», Ε/Ιστορικά (ένθετο εφ. Ελευθεροτυπία),
αρ. 99, 6 Σεπτ. 2001, σ. 26-31
Μπουγάς Ιωάννης Π., Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος ∆ασκαλάκης (1905-1961).
Ο Αναµορφωτής της Μεσσηνίας µετά τον Β´ Παγκόσµιο Πόλεµο, Καλαµάτα 2011
Ξανθάκης Άλκης (επιµ.), Η άδολη µατιά. Ελλάδα 1940-1980, Αθήνα 2005
Σύλλογος ‘‘Ανθεστήρια Μεσσηνίας’’, 24 χρόνια γιορτές λουλουδιών. Από τη γλάστρα
στη Μικτή Έκθεση, Καλαµάτα 1993
Χατζηγεωργίου Βασιλική, «Η κοινωνία της πληροφορίας και το φωτογραφικό αρχείο του
Ε.Λ.Ι.Α. Τεκµηρίωση και ψηφιοποίηση των φωτογραφιών της συλλογής»,
Αρχειακά Νέα 23 (2006), σ. 72-73
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